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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 26.07.2018,  

în ședința ordinară a Consiliului local Bodești 
   
 
 În conformitate cu prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.63 alin.1 lit. e), ale art. 68 
alin.1 și ale art. 115 alin.1 lit. b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată, prin Dispoziţia nr. 152 din 20.07.2018, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al 
comunei Bodești, în ședință ordinară, consilierii fiind invitaţi la şedinţă cu următorul proiect al 
ordinei de zi : 

1. Proiect de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  
înregistrat la data de 31 decembrie 2017; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz 
comisia  1, 2 și 3 ; 

3. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3 ; 

4. Proiect de hotărâre  privind înfiinţarea  unei societăţii comerciale de interes public ; - 
inițiatori : Dârloman Lucian, Lazăr Gheorghe, Crîșmariu Ioan,Budiș Constantin și 
Burduloi Eugen; - aviz comisia  1, 2 și 3. 

 La ședință participă Primarul comunei Bodești Barna Marinel și  secretarul comunei 
Bodești  Bostan Ionel. 
  Ședința este legal constituită întrucât sunt prezenți un număr de 12 consilieri din 
numărul total de 13 consilieri în funcție, lipsă este d-nul consilier Macovei Ioan. 
 Ședința este prezidată de către dl consilier Tomescu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință prezintă și supune la vot  ordinea de zi.  

 Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.  
 D-nul secretar supune spre aprobare procesul verbal ale ședinței consiliului local din 
data de 26.06.2018. 
 D-nul Budiș Constantin - precizează să se înscrie exact ce a spus la punctul Diverse 
despre contractele încheiate și ce trebuie să întocmească d-na viceprimar. 
 D-nul Lazăr Gheorghe -  a precizat să se înscrie ce a spus la punctul Diverse respectiv 
sponsorizarea echipei de fotbal să se facă de către persoane fizice și juridice.  
 D-nul secretar a luat act de cele precizate 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi pentru, cu cele precizate. 



2 
 

 Comisiile de specialitate ale Consiliului local Bodești au acordat avizele la proiectele de 
hotărâre de pe ordinea de zi.  
  Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre cu privire la cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului 
nr. 650/2007 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
  Consilierii locali au precizat că nu cred că există numai suprafața de 1333 mp aferent 
rețelei stradale. 

 Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin Hotărârea Guvernului 
nr. 650/2007. 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri” 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  44  a consiliului. 
  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat 
la data de 31 decembrie 2017. 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 

 În urma interpelărilor d-nul Budiș Constantin depune amendament la proiectul de 
hotărâre susținut și de d-nii consilier: Burduloi Eugen, și Lazăr Gheorghe. Art. 1 la proiectul 
de hotărâre să aibă următorul cuprins: Art.1. Suma de 6 mii lei  din excedentul bugetului  
local,  se va utiliza in anul bugetar 2018, pentru finantarea cheltuielilor obiectivului de 
investitie Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii gimnaziale, comuna 
Bodesti, judetul Neamt". 
 D-nul președinte de ședință supune la vot amendament d-nului Budiș Constantin. 

− Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru” 
 Amendamentul a fost aprobat. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 
decembrie 2017.  
-  Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  45  a consiliului. 
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 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018. 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
 Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul 
de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018. 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  46  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind înfiinţarea  unei societăţii comerciale de interes public ;  
 Dl Dârloman Lucian a prezentat și susținut proiectul de hotărâre. 
  Dl Dârloman Lucian a precizat să fie  numit împuternicit d-nul Primar, conform art. 3 din proiectul 
de hotărâre, depunând amendament în acest sens.   
Dl Budiș Constantin depune amendament la proiectul de hotărâre susținut și de majoritatea 
consilierilor ca: Art.4. Denumirea care se va rezerva va fi: S.C. PRESTAREA BODEȘTI S.R.L. in cazul în 
care această denumire este rezervată denumirea va fi S.C. PRESTĂRI SERVICII BODEȘTI SRL. 
 D-nul președinte de ședințe supune la vot amendamentele d-nului  
Dârloman Lucian și Budiș Constantin. 

− Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru” 
 Amendamentele a fost aprobate. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind înfiinţarea  unei societăţii comerciale de interes public. 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  47  a consiliului. 
 
 Diverse. 
  Dl Budiș Constantin: 
 - suntem reprezentații oamenilor, acum o săptămână, a fost situația care a fost în 
2009, în urma precipitațiilor abundente la nivel de comună s-au produs stricăciuni, dacă în 
inainte de anul 2009 s-a făcut ceva, ceva, cum ar fi canalul de la țigani, dar foarte puțin 
vizavi de cât este necesar, de cât este nevoie la nivelul comunei, am dat în scris primarului 
de-atunci, că are niște obligații, aș vrea să aduc la cunoștință si actualului primar conform 
Legii nr. 15/2005 are atribuții pe situații de urgență și dumnealui și d-na vice în pas cu șeful 
situațiilor de urgență, dar spre regretul meu  la acest capitol stăm nesatisfăcător, acesta este 
calificativul pe care-l dau, fără nici un fel de reținere la acest capitol. Avem încadrat șef 
SVSU, în afară planul de măsuri care a fost aprobat și alarma la școală, FAZ la mașini, nu 
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știu dacă seful SVSU se mai ocupă cu ceva. Eu propun ca d-nul Pașcu să vină în consiliul 
local să ne prezinte situația actuală, cu pagubele care s-au realizat și un plan de măsuri 
adecvat, concret în raport de fiecare situație.... 
  Propune a se lua măsuri cu podul  de la Barna, de la Cantorie, întrucât nu era in 
proiect a se lăsa podul acela acolo.... 
 Precizează că trebuie să se ia măsuri cu decolmatarea rigolelor, șanțurilor de scurgere 
a apei,  când d-nul primar va lua măsuri ce trebuie făcut de către salariații din primărie care 
sunt abilitați de să ia măsuri asupra acestor aspecte? Rolul  celor trei compartimente: primar, 
viceprimar si SVSU este de a merge pe prevenire nu a costata numai  pagubele deja 
produse. 
 Precizează că  d-nul primar  să arate un plan cu acțiuni concrete, nu ce a fost făcut la 
SVSU. Nu este actualizată pe site pagina de la SVSU din 2016-2017. Nu este în măsură să 
facă persoana de la SVSU, ce trebuie să facă, să lase loc la altul. 
  Precizează că nu au fost puse rapoartele pe site precum și declarațiile de avere, site-ul 
nu a fost actualizat. 
 D-nul secretar - precizează că fiecare compartiment are atribuții de a trimite 
documente la operatorul siteu-lui pentru actualizarea acestuia.  
 D-nul Lazăr Gheorghe: 
 Precizează că este necesar să meargă d-nul primar cu cel de la situații de urgență, să 
vadă, în urma sesizărilor cetățenilor de la Bodeștii de Jos  din punctul  Breazda și din satul 
Oșlobeni ce măsuri trebuie luate, cum ar fi pe Valea prundului la Oșlobeni, să nu o ia Cracăul 
pe după dig, la Ciupercovici - Oșlobeni, la Vasile Costan, la punte Obor că s-au inclinat 
picioarele, la podul principal să se vadă ce este cu un pilon întrucât apa bate în el, să se 
trimită zeci de adrese la Consiliul Județean Neamț să se ia măsuri cu podul... 
 D-nul Crâșmariu Ioan precizează că este necesar să se meargă pe prevenție, trebuie 
desfundat canalul de pe Ceuca si  alte care mai sunt, d-na viceprimar știe unde este înfundat 
canalul de la Islaz Ceuca ? 
 D-nul Burduloi Eugen  precizează că toți fac ce vor, să se ia măsuri, canalele să fie 
desfundate la limita proprietății. Să se ia măsuri cu gunoiul să fie și consilierii locali anunțați 
pentru a ști ce să spună cetățenilor. 
 
 Dl președinte de ședință, declară ședința închisă, întrucât ordinea de zi a 
fost dezbătută,  
 
 Dezbaterile  pe larg a ședinței consiliului local și opiniile consilierilor prezenți, sunt 
cuprinse în înregistrarea audio-video  a ședinței care  se va arhiva în format electronic la 
dosarul ședinței și  va  fi folosită în completarea procesului verbal. Înregistrarea audio-video 
a ședinței este transmisă pe site-ul  comunei Bodești www.bodesti.ro. 
 
 

Președinte de ședință, 
Tomescu Gheorghe 

 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


