ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.08.2018,
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. 173 din 24.08.2018, 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 privind aprobarea organigramei si statul de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz

comisia 1, 2 și 3;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; -

inițiator primar Barna Marinel; - 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 Budiș Constantin.
Ședința este prezidată de către dl consilier Tomescu Gheorghe.
Domnul președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi cu modificarea
acesteia susținută de primarul comunei după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz

comisia 1, 2 și 3;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; -

inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3 ;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice, a
indicatorilor tehnico-economici faza studiul de fezabilitate și a acordului de parteneriat
pentru realizarea obiectivul de investiție „Construire și dotare grădiniță în comuna
Bodești, județul Neamț”; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3 ;
Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.
D-nul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței consiliului local din
data de 9.08.2018.
Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Bodești au acordat avizele la proiectele de
hotărâre de pe ordinea de zi.
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Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea organigramei si statul de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Bodești
Dl secretar 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 aprobarea organigramei si statul de funcții
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești.
- 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. 51 a consiliului.
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.
În urma solicitării d-nului primar și interpelărilor d-nul Lazăr Gheorghe depune
amendament la proiectul de hotărâre în sensul acordării sumei de 10 mii lei pentru echipa
de fotabal.
D-nul președinte de ședință supune la vot amendament d-nului Lazăr Gheorghe.
− Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru”
Amendamentul a fost aprobat.
În urma prezentării de către d-nul primar a cererii parohiei ortodoxe din satul Bodești
pentru acordarea unei sume pentru susținerea lucrărilor la capela bisericii și interpelărilor
consilierilor locali d-nul Nechifor Constantin depune amendament la proiectul de hotărâre în
sensul acordării sumei de 10 mii lei pentru parohia Bodești.
D-nul președinte de ședință supune la vot amendament d-nului Nechifor Constantin.
− Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru”
Amendamentul a fost aprobat.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018 cu amendamentele
aprobate respectiv diminuarea din capitolul 524540250 (fond de rezervă) și acordarea în
capitolul 2467059 - alte cheltuieli cultură recreere și religiei, a sumei de 20 mii lei.
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. 52 a consiliului.
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Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici faza studiul de fezabilitate și a acordului de parteneriat pentru
realizarea obiectivul de investiție „Construire și dotare grădiniță în comuna
Bodești, județul Neamț”.
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul
de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici faza studiul de fezabilitate și a acordului de parteneriat pentru
realizarea obiectivul de investiție „Construire și dotare grădiniță în comuna
Bodești, județul Neamț”.
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. 53 a consiliului.
Diverse.
Dl secretar prezintă cererile cetățenilor prin care se solicită concesionarea suprafețelor
de teren aflate în punctul la Monac în satul Bodeștii de Jos. În urma interpelărilor, consiliul
local este de acord cu demararea procedurilor de concesiune.
Dl secretar prezintă cererea d-nului Atomei Constantin pentru acordarea unui ajutor
întrucât locuința i-a fost distrusă de un incendiu. În urma interpelărilor, consiliul local este de
acord cu demararea procedurilor pentru acordarea sumei de 5 mii lei.
D-nii consilieri au dezbătut și alte probleme ridicate de dumnealor, probleme de
necesitate în comună cum ar fi: curățarea șanțurilor, realizarea lucrărilor pentru strada
Ceuca etc.
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
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