ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.01.2019,
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. 16 din
25.01.2018, 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 “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la
nivelul comunei Bodești, pentru perioada 2019-2023”; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și

3;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei Bodesti;-

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările
ulterioare; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
4. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2

și 3;

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de concesiune prin acte
adiţionale; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
6. Proiect de hotărâre privind „Infiintare retea de distributie gaze naturale în comuna Bodesti, judetul
Neamt"; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
Ședința este prezidată de către d-na consilier Ilisei Manuela.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de hotărâre supuse
ordinei de zi.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-na președinte de ședință supune la vot procesele
verbale ale ședințelor anterioare ale consiliului local.
D-na președinte de ședință suspenda ședința întrucât camera pentru înregistrarea video a ședinței nu
funcționează.
Lucrările ședinței au fost reluate după remedierea problemelor tehnice a camerei pentru înregistrarea
video a ședinței.
D-na președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului
local din data de 27.12.2018
- Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Procesul verbal al ședinței ordinare din 27.12.2018 a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
D-na președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței de îndată a consiliului
local din data de 9.01.2019.
- Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
- Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” (se abține d-nul consilier Burduloi Eugen întrucât
nu a fost prezent la ședința din data de 9.01.2019)
Procesul verbal al ședinței de îndată din 9.01.2019 a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
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D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei
Bodești, pentru perioada 2019-2023”
D-na Paisa Georgina consilier în cadrul compartimentului asistență socială a prezentat proiectul de
hotărâre în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei
Bodești, pentru perioada 2019-2023”
Cine este pentru ?
- 9 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 4 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin, Corlade
Neculai, Dârloman Lucian și Lazăr Gheorghe)
D-nul Corlade Neculai motivează ca s-a abținut deoarece proiectul de hotărâre este incomplet și are
greșeli.
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 2 a
consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei Bodești.
D-nul Pașcu Constantin șef SVSU, a răspuns interpelărilor consilierilor locali în cadrul ședințelor
comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Ca urmare a dezbaterilor în plenul ședinței, d-na președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei
Bodești.
Cine este pentru ? - 2 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? -3 voturi “împotrivă” (împotrivă sunt d-nii consilieri Budiș
Constantin, Corlade Neculai și Dârloman Lucian)
Cine se abține ? - 8 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Burduloi Eugen, Crîșmariu
Ioan, Gioacăș Valentin-Vasile, Hanganu Vasile, Ilisei Manuela, Lazăr Gheorghe, Păvăloaia
Mihai, Tomescu Gheorghe)
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Din dezbaterile asupra proiectului de hotărâre rezultă că acesta nu a fost aprobat întrucât
nu este complet și real, adaptat pentru comuna Bodești.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările
ulterioare.
D-nul Budiș Constantin precizează că d-na viceprimar nu a modificat planul de lucrări față de anul
trecut.
D-na viceprimar precizează că planul este ca anul anterior, nu a suportat modificări.
D-nul Budiș Constantin precizează că trebuie o coordonare mai bună din parte persoanelor care se
ocupă cu atribuțiile privind efectuarea lucrărilor de către beneficiarii de ajutor social.
D-nul Lazăr Gheorghe - planul ar trebui modificat în sensul de a preciza concret lucrările care se vor
executa cu beneficiarii de ajutor social, nu cum este acum la general.
Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu
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prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările
ulterioare.
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 0 voturi ;
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 3 a
consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei pentru anul 2018
D-nul primar Barna Marinel a prezentat proiectul de hotărâre.
La proiectul de hotărâre fiecare consilier local a propus calificativul.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
D-nul secretar a răspuns interpelărilor d-nului Budiș Constantin.
Ca urmare a dezbaterilor d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei pentru anul 2018.
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 0 voturi ;
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 4 a
consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii contractelor de concesiune prin acte adiţionale
D-nul secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de concesiune prin acte adiţionale
Cine este pentru ? - 13 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 1 vot (se abține d-nul consilier Budiș Constantin);
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5 a
consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind „Infiintare retea de distributie gaze naturale în comuna Bodesti, judetul Neamt"
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Budiș Constantin consideră că trebuie să se respecte prevederile art. 14 pct. (4) din Legea nr.
273/2006 'Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit

legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare'.

D-nul secretar - precizează că nu este o condiție acest articol, pentru a fi aprobată o documentație
tehnico-economică sau realizarea unei astfel de documentații.
Pentru a aloca prevederi bugetare pentru o investiție, în bugetul local, respectiv aprobarea înscrierii
pe lista de investiție anexă la bugetul local, a unei investiții, se vor respecta prevederile art. 44 și 45 din
Legea nr. 273/2006:

Art. 44. - (1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în
completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate
de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative.
Art. 45. - (1) Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe
la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi
oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
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(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii,
în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în
cadrul duratelor de execuţie aprobate.

D-nul Dârloman Lucian susține cele precizate de d-nul Budiș Constantin și faptul că nu se poate
aproba acest proiect de hotărâre fără a fi buget.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind „Infiintare retea de distributie gaze naturale în comuna Bodesti, judetul Neamt"
Cine este pentru ? - 10 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 3 voturi (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin, Corlade Neculai și
Dărloman Lucian);
D-nul Corlade Neculai motivează ca s-a abținut deoarece nu este trecut numărul de cetățeni care
doresc această investiție și care se vor racorda la gaz.
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 6 a
consiliului.
D-na președinte de ședință întrucât ordinea de zi a fost dezbătută, declară ședința
închisă.
Întrunirea consiliului local a continuat cu diverse după închiderea ședinței.
Dezbaterile pe larg ale 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. Înregistrarea
audio-video a ședinței este transmisă pe site-ul comunei Bodești www.bodesti.ro, spre consultarea
cetățenilor.

Președinte de ședință,
Ilisei Manuela

Secretar,
Bostan Ionel
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