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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 28.03.2019,  

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. 39 din 
22.03.2019, 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 încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2018; 
- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile: aprilie mai și iunie ale 
anului 2019;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  2; 
 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 ședință sunt prezenți un număr de 12 consilieri din totalul de 13 în funcție, lipsă este d-nul 
Dârloman Lucian. 
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-na președinte de ședință supune la vot procesul 
verbale ale ședinței  din 28.02.2019. 
 D-nul Corlade Neculai precizează că trebuie modificat  procesul verbal întrucât trebuie să se înscrie că 
el s-a abținut  tot din același motiv precizat de domnul Dârloman Lucian, ca și ceilalți consilieri care s-au 
abținut. 
 D-nul secretar propune d-nei președinte de ședință  să supune la vot  modificarea solicitată de d-nul 
Corlade Neculai la procesul verbale ale ședinței din 28.02.2019. 
  D-na președinte de ședință supune la vot modificarea procesului verbal. 
 - Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
 D-na președinte de ședință supune la vot procesul verbale ale ședinței  din 31.01.2019. 
  - Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
 Procesul verbal al ședinței ordinare  din 28.02.2019 a fost aprobat cu 12 voturi pentru. 
  
 D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot  ordinea de zi. 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.  
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2018. 
 D-nul Pașcu Mioara Șef Birou contabilitate financiar, impozite și taxe locale este prezentă la ședința 
Consiliului local pentru a răspunde întrebărilor consiliului local. 
 Ca urmare a dezbaterilor și studierea listei de cheltuieli  pe anul 2018 a bugetului local, d-
na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 
contului de execuție a bugetului local pe anul 2018.  
-  Cine este pentru ?     - 10 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 2 voturi ; (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și Macovei Ioan) 
 D-nul Budiș Constantin precizează că sa abținut întrucât in decursul anului 2018 nu a fost de acord cu 
cheltuielile. 
 D-nul Macovei Ioan precizează că s-a abținut că nu știe cum s-a făcut consumurile  de combustibil la 
mașinile și utilajele primăriei. 
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- Cine este împotrivă ? – 0 voturi  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  11  
a consiliului. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile: aprilie mai și iunie ale anului 2019. 
 D-na Ilisei Manuela propune ca președinte de ședințe pe d-na Busuioc Elena. 
 D-nul Budiș Constantin propune pe d-nul Crîșmariu Ioan. 
 D-na președinte de ședință supune la vot propunerea  ca președinte de ședințe pe d-na 
Busuioc Elena. 
- Cine este pentru ?     - 7 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 5 voturi ; ( printre cele 5 abțineri a fost și abținerea d-nei Busuioc 
Elena) 
 D-na președinte de ședință supune la vot propunerea  ca președinte de ședințe pe d-nul 
Crâșmariu Ioan. 
- Cine este pentru ?     - 3 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 11 voturi ; ( printre cele 11 abțineri a fost și abținerea d-nului Crîșmariu 
Ioan) 
 
 D-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  privind alegerea d-nei 
Busuic Elena ca președintei de ședințe pentru lunile: aprilie mai și iunie ale anului 2019. 
 Cine este pentru ? - 7 voturi “pentru”  
- Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”  
- Cine se abține ? - 5 voturi “abțineri” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  12  
a consiliului. 
 
  Diverse: 
 D-nul primar precizează că este necesar achiziționarea unei mașini de pompieri mai mică la Serviciul 
situații de urgență, dotată cu tot ce este necesar pentru stingerea unui incendiu. Am găsit oferte pentru o 
mașină de incendiu tip camionetă GMG. 
 D-nul Budiș Constantin a ridicat problema  că nu s-a prezintat măsurile ce sau luat în urma raportului 
Curții de conturi  nici în această ședință, pentru remedierea problemelor care sunt cu termen 29.03.2019. 
 D-nul Crîșmariu Ioan a ridicat problema Platformei de gunoi de pe strada Speranței, să se facă ceva 
întrucât se depune gunoi foarte mult și se împrăștie pe tot drumul până ce vine mașina de gunoi. 
  D-nul Budiș Constantin ridică aceiași problemă ca d-nul Crîșmariu precizând că trebuie să se ia 
măsuri, nici un primar până în prezent nu a dat amenzi pentru aruncarea gunoaielor, cred că ar fi cazul să se 
facă ceva și trebuie să educăm și conștientizăm populația. 
 D-nul Budiș Constantin precizează că este necesar să se ia măsuri pentru a mări capacitatea de 
scurgere a apei de la podul de sub drumul județean din dreptul locuinței d-nului Barna Constantin și canalul 
care trebuia continuat la drumul județean. 
 D-nul Crîșmariu Ioan precizează că trebuie să se ia măsuri pentru administrarea cimitirului din Bodești, 
trebuie făcut ceva cu gunoiul de la cimitir. 
 D-nul Tomescu Gheorghe - să veniți să vedeți la Corni ce curățenie este, cimitirul este administrat de 
biserică. 
 D-nul Corlade Neculai precizează că este necesar să se ia măsuri privind depozitarea gunoiului la 
platformele de gunoi din comună.     
 D-nul Crîșmariu Ioan întreabă dacă s-a terminat de pus numerele la gospodăriile populației. 
  D-na viceprimar  precizează că sa terminat  de pus numere mai sunt câteva case la care nu am avut 
numere s-a dat comandă și urmează să le punem.  
 D-na președinte de ședință întrucât ordinea de zi a fost dezbătută, declară ședința 
închisă. 
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 D-nul Dârloman Lucian s-a prezentat la ședința consiliului local. 
 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 

 


