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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 20.09.2018,  

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. 184 din 14.09.2018, 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 implementării programului de interes public 
județean “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității” pe raza comunei 
Bodești, județul Neamț; - 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;â 

3.  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. Mai sunt prezenți la ședință reprezentanții Postului de Poliției al 
comunei Bodești și d-na Suciu Carmen reprezentant al Asociația 'Născută Înger' Piatra Neamț 
  Ședința este legal constituită întrucât sunt prezenți un număr de 13 consilieri din 
numărul total de 13 consilieri în funcție. 
 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 implementării programului de interes public 
județean “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității” pe raza comunei 
Bodești, județul Neamț; - 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 alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, 
noiembrie și  decembrie ale anului 2018; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  
1, 2 și 3 ; 
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 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.  
 D-nul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței consiliului local din 
data de 6.09.2018. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 D-nul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței consiliului local din 
data de 30.08.2018. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi pentru, se abține d-nul consilier Budiș 
Constantin întrucât nu a fost prezent la ședința din data de 30.08.2018. 
  
 D-nul primar roagă consiliu local să acorde cuvântul d-nei Suciu Carmen, prezentă la 
ședință,  reprezentant al Asociația 'Născută Înger' Piatra Neamț. 
 D-na Suciu Carmen prezintă scopul asociației pe care o conduce  și cu ce se ocupă  în 
vederea integrării tinerilor în societate și ajutorarea acestora. Din prezentarea acesteia 
rezultă că în urma discuțiilor cu primarul comunei Bodești au considerat că este necesar a se 
implementa un proiect comun pentru a ajuta tinerii fără adăpost din județ prin organizarea 
unui centru  în clădirea fostei școlii din satul Oșlobeni. 
 Ca urmare a discuțiilor membrii consiliului local sunt de acord pentru demararea unui 
astfel de proiect cu finanțare din fonduri externe de proiect si punerea la dispoziție a clădirii 
Școlii din satul Oșlobeni. 
  
 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 privind aprobarea implementării programului de interes public județean 
“Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității” pe raza comunei 
Bodești, județul Neamț; 
 Dl  secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 
 Dl Lungu Vasile-Valentin  Șef Post Poliției al Comunei Bodești prezintă activitatea 
desfășurată pentru perioada cât a fost in vigoare convenția precedenta în același program de 
interes public județean. 
  D-nul Crîșmariu Ioan   prezintă amendament la proiectul de hotărâre, în sensul 
asigurării a 50 litri/lună de carburant  în convenția de colaborare. 
 D-ul președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Crîșmariu 
Ioan.  - 'cantitate carburant asigurat: 50 / / lună '. 

-  Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
-   Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri” 
-   Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 

Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
  Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării programului de interes 
public județean “Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității” pe 
raza comunei Bodești, județul Neamț, cu amendamentul aprobat 
-  Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
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-   Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri” 
-   Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 

 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  55  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. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre utilizarea în 
anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 
2017. 
-  Cine este pentru ? - 13 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.  56  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. 
 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 ?     - 13 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.  57  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, 
noiembrie și  decembrie ale anului 2018. 
In urma dezbaterilor este propus ca președinte de  ședințe d-nul consilier  
Dârloman Lucian. 
 Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, noiembrie și  
decembrie ale anului 2018 pe d-nul Dârloman Lucian 
-  Cine este pentru ?     - 13 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.  58  a consiliului. 
 
 Diverse. 
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  Dl  Budiș Constantin ridică problema să se urgenteze aplicarea numerele  conform 
nomenclatorului arhivistic. 
 Dl Burduloi Eugen - aduce la cunoștința primarului și consiliului local unele probleme 
sociale din comună. 
 D-nul Dârloman Lucian aduce la cunoștință rezolvarea problemei izolației la glafurile de 
la geamurile Școlii  cu clasele I-VIII Bodești, in sensul aplicării de polistiren extrudat nu 
polistiren expandat.  
 D-nul Lazăr Gheorghe aduce în discuție educarea persoanelor vârstnice  în modul de 
colectare a gunoiului menajer și reparația punții din punctul Obor. 
 
 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 
 


