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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 28.11.2018,  

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. 227 din 23.11.2018, 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 încetarea mandatului domnului consilier Nechifor 
Constantin şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant; - inițiator 
primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfratire și Cooperare între 
Comuna Bodești (România) și Comuna Mîndrești (Republica Moldova) ; - inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 
ajutoarele de urgenţă din bugetul local; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 
și 3; 
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statul de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz 
comisia  1, 2 și 3; 
 5. 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. 
 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 12 voturi pentru.  
 D-nul secretar supune spre aprobare procesul verbal al ședinței consiliului local din 
data de 25.10.2018. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi pentru. 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de 
hotărâre  privind încetarea mandatului domnului consilier Nechifor Constantin şi 
validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant. 
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Prezintă proiectul de hotărâre d-nul secretar Bostan Ionel. 
 D-na președinte de ședință  -  supune la vot privind încetarea mandatului 
domnului consilier Nechifor Constantin şi validarea mandatului unui nou consilier 
pe locul devenit vacant.  
- Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  64  
a consiliului. 
 D-nul Corlade Neculai este invitat să depună jurământul.  
 D-nul secretar - Având în vedere faptul că  D-nul Corlade Neculai a depus jurământul, consider că 
sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege şi, drept urmare, d-nul Corlade Neculai este consilier local si poate 
participa la dezbaterile ședinței consiliului local.  
  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfratire și Cooperare între Comuna 
Bodești (România) și Comuna Mîndrești (Republica Moldova). 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfratire și Cooperare între Comuna 
Bodești (România) și Comuna Mîndrești (Republica Moldova). 
-  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.  65  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele 
de urgenţă din bugetul local. 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul 
de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 
ajutoarele de urgenţă din bugetul local. 
-  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.  66  a consiliului. 
  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind modificarea organigramei si statul de funcții pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Bodești. 
 Dl  primar Barna Marinel  și secretar Bostan Ionel prezintă proiectul de hotărâre. 
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 Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul 
de hotărâre privind modificarea organigramei si statul de funcții pentru aparatul 
de specialitate al primarului comunei Bodești. 
-  Cine este pentru ?     - 0 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 13 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Proiectul de hotărâre menţionat nu a fost adoptat. 
 
 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.  67  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință, declară ședința închisă, întrucât ordinea de zi a 
fost dezbătută, 
  
 Diverse. 
 D-nul primar aduce la cunoștință că au fost achiziționate lămpi pentru iluminat public 
cu led și aceste vor fi amplasate pe străzile principale  pe care nu au fost modernizat 
iluminatul public, urmând ca în funcție de ce lămpi vor rămâne să fie puse și pe celelalte 
străzi. Se vor schimba lămpile pe strada Dumbrăvele și Cetatea Neamțului în satul Oșlobeni, 
pe strada Brădițel și strada Precista ce rămas nemodernizat în satul Bodeștii de Jos și strada 
Ștefan cel Mare ce a rămas nemodernizat și pe strada Precista în satul Bodești. 
 D-nul Budiș Constantin precizează că este necesar a se lua măsuri privind colectarea 
gunoiului menajer  întrucât acesta nu este colectat la timp și în zilele stabilite. 
  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 
 


