ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.12.2018,
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.
244 din 20.12.2018, 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 reţelei şcolare din comuna Bodești,
judeţul Neamţ pentru anul 2019 - 2020; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,
pentru anul 2019;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
3. 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;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești, începând cu 1.01.2019; - inițiator primar Barna

Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și
martie ale anului 2019; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; - inițiator primar

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

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare în comuna Bodești; - inițiator primar

Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
Ionel.

La ședință participă Primarul comunei Bodești Barna Marinel și secretarul comunei Bodești Bostan

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 Corlade Neculai.
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
20.12.2018.
Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi pentru.
Comisiile de specialitate au prezentat avizele la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, aprobarea reţelei şcolare
din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2019 - 2020;
Prezintă proiectul de hotărâre d-nul primar Barna Marinel.
D-nul președinte de ședință - supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2019 - 2020;
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. 68
a consiliului.
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D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019.
Prezintă proiectul de hotărâre d-nul primar Barna Marinel.
D-nul Budiș Constantin precizează că față de majorarea cu indicele de inflației a texelor și impozitelor
locale, s-a propus în proiectul de hotărâre reducerea Taxei pentru eliberarea autorizației de foraje sau
excavări pentru fiecare m2 de la 7 lei/mp pentru persoane fizice, respectiv 8 lei mp pentru persoane
juridice din nul 2018 la 0,4 lei/mp respectiv 0,5 lei/mp.
La ședință se prezintă d-nul consilier Corlade Neculai.
La ședință sânt prezenți un număr de 13 consilieri din numărul total de 13 consilieri în funcție.
Ca urmare interpelărilor d-nul Lazăr Gheorghe depune amendament pentru modificarea anexei la
proiectul de hotărâre , respectiv art. 474 alin 10 ca Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau
excavări pentru fiecare m2 afectat, să fie ca în anul 2018:
NIVELURI APROBATE
PENTRU ANUL 2018
-Taxă - lei Persoane fizice

Persoane juridice

NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL
2019
-Taxă - lei Persoane fizice Persoane juridice

Art. 474 alin. (10)
Taxă pentru eliberarea
7
8
7
8
autorizației de foraje sau
excavări pentru fiecare m2
D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul,
- Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi.
D-nul președinte de ședință - supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019.
Cine este pentru ?
- 13 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. 69
a consiliului.
D-nul 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.
D-nul primar Barna Marinel și secretar Bostan Ionel prezintă proiectul de hotărâre.
D-na Pașcu Mioara, șef birou, invitată la ședință de către d-nul primar, precizează că salariul, prin
schimbarea funcției din bibliotecar IA în consilier Ia va fi mărit cu aproximativ 400 lei, la nivelul salariilor din
anul 2018.
D-nul Budiș Constantin precizează că un drept acordat unui salariat nu i se mai poate lua conform
Codului muncii, decât cu acordul salariatului.
D -nul Burduloi Eugen - întreabă dacă d-na care va ocupa postul de consilier IA are studiile necesare
pentru ocuparea acestui post. Dacă femeia de servici face facultatea, noi trebuie să-i dăm salariul pentru
studii superioare ? Pentru postul de funcționar public se scoate la concurs postul vacant.
D-nul secretar - proiectul de hotărâre a fost inițiat pentru transformarea postului de personal
contractual din bibliotecar IA în postul de consilier IA.
D-nul Corlade Neculai precizează că era mai bine a se veni cu atribuțiile din fișa postului care o avea
și fisa postului care va fi, pentru a înțelege mai bine.
D-nul Lazăr Gheorghe - să se ocupe funcția cu 'pasul legal'.. Noi aprobăm postul, nu pentru x sau
pentru y.. faceți ce vreți fără avizul nostru.
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D-nul Dârloman Lucian - din momentul ce trece de pe un post pe altul, cu același număr de angajați
la nivelul structurii primăriei și din moment ce i se dă si alte atribuții, pentru 300- 400 lei net și faptul că ea
este deja inițiată în anumite lucrări de peste 20 de ani și că activitatea de bibliotecar este mică pentru
salariul cu care este, de ce să nu-i mai dăm și alte atribuții și să fim de acord cu cele expuse...
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 ?
- 11 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Burduloi Eugen și Lazăr
Gheorghe)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 70
a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind
stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Bodești, începând cu 1.01.2019
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Budiș Constantin - conform Legii nr. 273/2016 a finanțelor publice locale, vreau să întreb, se
poate face angajamente bugetare dacă bugetul nu este aprobat ?
D-na Pașcu Mioara - Dvs. astăzi aprobați nivelul salariilor de la 1 ianuarie 2019, plăți se vor face după
aprobarea bugetului.
D-nul Budiș Constantin - se respectă art. 14 pct. 4 din Legea nr. 273/2006 ?
D-nul secretar - prezintă art. 14 pct. (4) din Legea nr. 273/2016 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.

Dezbaterile pe larg la proiectul de hotărâre sunt cuprinse în înregistrarea ședinței.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Bodești, începând cu 1.01.2019
Cine este pentru ?
- 8 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 5 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin, Burduloi
Eugen, Corlade Neculai, Dârloman Lucian și Lazăr Gheorghe)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 71
a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind
alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și martie ale anului 2019.
D-nul Hanganu Vasile - propune pe d-na Busuioc Elena.
D-na Busuioc Elena precizează că în perioada respectivă nu poate fi numită ca președinte de ședință
și propune pe d-na Ilisei Manuela.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind alegerea d-nei Ilisei Manulea ca președinte de ședințe pentru lunile : ianuarie,
februarie și martie ale anului 2019
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” (se abține d-na consilier Ilisei Manuela)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 72
a consiliului.
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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. 73
a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind
stabilirea taxei de salubrizare în comuna Bodești.
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 taxei de salubrizare în comuna Bodești.
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” (se abține d-nul consilier Corlade Neculai)
D-nul Corlade Neculai motivează că s-a abținut deoarece pentru societăți nu este calculat
clar cantitatea de gunoi menajer produs de fiecare societate.
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 74
a consiliului.
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,
Dârloman Lucian

Secretar,
Bostan Ionel
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