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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 25.10.2018,  

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. 205 din 19.10.2018, 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  documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru  realizarea obiectivul de investiției 
,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul Neamt "; - inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii de ajutor banesc unui cetatean  a 
carei locuintă a fost afectată de incendiu; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 
și 3; 
 3. 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; 
 4. 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 13 consilieri din 
numărul total de 13 consilieri în funcție. 
 Ședința este prezidată de către dl consilier Dârloman Lucian. 
 Domnul președinte de ședință prezintă și supune la vot  ordinea de zi. 

 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 29.09.2018. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 D-nul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței consiliului local din 
data de 5.10.2018. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi pentru, cu modificare  de la punctul diverse, 
propusă de d-nul consilier Budiș Constantin. 
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 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  documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru  realizarea obiectivul de investiției 
,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul Neamt " 
Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
 Dl  secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nii consilierii și-au precizat  opiniile pro si contra asupra realizării investiției. 
  Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea  documentației tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru  realizarea 
obiectivul de investiției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, 
judetul Neamt " 
-  Cine este pentru ?     - 11 voturi “pentru” 

-   Cine se abține ? –  voturi “abțineri”. Se abțin d-nii consilieri Budiș 
Constantin și Dârlaman Lucian. 

-   Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  60 
  a consiliului. 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea acordarii de ajutor banesc unui cetatean  a carei 
locuință a fost afectată de incendiu 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor se propune aprobarea unui regulament pentru 
acordarea ajutoarelor de urgentă în astfel de cazuri. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea acordarii de ajutor banesc unui cetatean  a carei locuință a fost 
afectată de incendiu 
-  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. 61  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. 
 Ca urmare a dezbaterilor 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 ?     - 13 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
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- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  62  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.  63  a consiliului. 
  
 Diverse. 
 D-nul secretar a precizat că Decizia Curții de conturi  si procesul verbal 
aferent acesteia a fost adus la cunoștința fiecărui consilier local la începutul 
ședințe prin înmânarea a câte o copie. Dacă sunt contestații din partea  
Consiliului local să fie depuse în termenul stabilit prin aceasta. 
  Dl   Nechifor Constantin - consideră că este necesar a se realiza o investiție pentru 
reparația monumentului eroilor. 
 Dl Hanganu Vasile  - este necesar realizarea unui gard la troița dinspre Dumbrăvele din 
satl Oșlobeni. 
  
 Dl președinte de ședință, declară ședința închisă, întrucât ordinea de zi a 
fost dezbătută,  
 Au mai fost dezbătute și alte probleme  la punctul diverse în afara ordinei de zi. 
 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, 
Dârloman Lucian 

 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


