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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 28.02.2019,  

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. 28 din 
22.02.2019, 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 asocierii comunei Bodești în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra Neamț”; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei Bodești;- 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați cu rest de lucrări 
de executat si modificările aferente OUG 114/2018 și asigurării cofinanţării  la obiectivului de investiţie: 
"Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ";- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii cu nr. 18 din 31.05.2011 pentru aprobarea 
nivelului redevenței  privind încheierea actelor adiționale la contractele de concesiune a spatiilor medicale; - 
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 procesul 
verbale ale ședinței  din 31.01.2019. 
  - Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
 Procesul verbal al ședinței ordinare  din 31.01.2019 a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
   
 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 asocierii comunei Bodești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Piatra Neamț” 
 D-nul primar Barna Marinel  și d-nul secretar Bostan Ionel a prezentat proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea asocierii comunei Bodești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Piatra Neamț” 
-  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.  7  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 prezintă proiectul de hotărâre. 
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 D-nul Corlade Neculai  - la secțiunea a șasea în plan există o frază: De asemenea exista un numar 
mare de mici intreprinzatori in domeniul comertului ce functioneaza in spatii aferente gospodariei. 
  - Cine are o situație a micilor întreprinzători, la ce compartiment din primăriei poate fi găsit 
acesta? 
 D-nul Pașcu Constantin șef SVSU  - evidența fiscului, a camerei de comerț. 
 D-nul Corlade Neculai   - dacă și colegii mei sunt de acord să primim la ședința următoare un raport 
cu toți  acești mici întreprinzători. Să se specifice în procesul verbal că solicităm o astfel de situație, ce 
tip de agent economic este, ce domeniu de activitate are, câte puncte de lucru ce adresa  si alte detalii 
ce pot fi date. 
 D-nul secretar -  noi nu avem o astfel de situație, nu se generează de către comuna Bodești, noi 
preluăm astfel de situație de la registrul comerțului, aveți posibilitate să o preluați si Dvs. 
 D-nul Corlade Neculai    - reformulez, o situației cu agenții economici care sunt autorizați de Primăria 
comunei Bodești și care nu sunt autorizați cu punct de lucru. 
 D-nul Budiș Constantin - planul a fost discutat în comisie. Acest plan să fie transpus în practică si să 
fie dotat SVSU, să prindem bani în bugetul viitor pentru dotarea acestui serviciu... 
 D-nul Dârloman Lucian - planul de analiza si acoperire a riscurilor, pagina 7, dacă noi ne raportăm la 
recensământul din 2012 cu numărul de populație și nu înțelegem noi ca primărie, să actualizăm aici nașterile 
cât și decesele și luam doar ce ne-a dat în 2012 statistica și punem în practică în 2019, însemnă că nu ne 
referim la cifre reale la numărul de populație, o situației va fi nevoie si pe alte statistici nu numai la situații de 
urgență... 
 D-nul secretar prezintă că numărul de persoane se ia în fiecare an de la statistică, nu se poate ști la 
primărie, noi înregistram acte de  naștere  si deces la evenimentele care se produc pe teritoriul comunei, un 
cetățean al comunei Bodești se poate naște  în altă localitate și decedat tot la fel, toate primăriile au obligația 
de a trimite date în fiecare lună la statistică și la baza de date. Aceste date se centralizează și pot fi 
comunicate solicitanților.  
 D-nul Lazăr Gheorghe -  cum putem spune că nu se poate, evidență la orice tip de comună există, 
cum poate să se încaseze venituri dacă nu se știe...  nu s-a preocupat să se ia această situație  de la taxe și 
impozite..... 
 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 ? - 13 voturi “pentru”  
- Cine este împotrivă ? -0 voturi “împotrivă”  
- Cine se abține ? - 0 voturi “abțineri” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  8  a 
consiliului. 
 
 Proiectul cu nr. 3 pe ordinea de zi a fost amânat pentru dezbatere. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind modificarea hotărârii cu nr. 18 din 31.05.2011 pentru aprobarea nivelului redevenței  
privind încheierea actelor adiționale la contractele de concesiune a spatiilor medicale. 
 D-nul primar Barna Marinel  și d-nul secretar Bostan Ionel a prezentat proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind modificarea hotărârii cu nr. 18 din 31.05.2011 pentru aprobarea nivelului redevenței  
privind încheierea actelor adiționale la contractele de concesiune a spatiilor medicale. 
 -  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.  9  a 
consiliului. 
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 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați cu rest de lucrări de executat si 
modificările aferente OUG 114/2018 și asigurării cofinanţării  la obiectivul de investiţie: 
"Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ". 
 D-nul primar Barna Marinel a prezentat 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 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați cu rest de lucrări de executat si 
modificările aferente OUG 114/2018 și asigurării cofinanţării  la obiectivul de investiţie: 
"Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ". 
-  Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru”; 
Cine se abține ? – 4 voturi ; (se abțin d-nii consilieri Crîșmariu Ioan, Budiș Constantin, Dârloman 
Lucian și Corlade Neculai. D-nul Dârloman Lucian motivează că s-a abținut întrucât nu au fost  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 Corlade Neculai motivează că s-a abținut tot din același motiv precizat de domnul Dârloman 
Lucian. 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  10  
a consiliului. 
 
  Diverse: 
 D-na președinte de ședință dă cuvântul d-nului Sfarghie Vilhelm  care precizează că are depuse două 
cereri la Primăria comunei Bodeșt,i la care nu a primit răspuns, până în prezent și să se ia măsuri pentru 
modernizarea drumului la Dumbrăvele.  
 D-nul primar precizează că se va verifica și se va lua măsuri pentru a se da răspuns la cele solicitate. 
 D-nul Budiș Constantin -  în luna ianuarie în ședința ordinară am ridicat problema ca doamna contabilă 
șefă a Primăriei comunei Bodești să vină în Consiliul local și să ne prezinte măsurile ce sau luat în urma 
raportului Curții de conturi în prima ședință, pentru remedierea problemelor care sunt cu termen 29.03.2019,  
a trecut ședința de astăzi, nu a venit nimeni să spună nimic. 
 D-nul Corlade Neculai - precizează  problema cadastrului când se va face și în comuna Bodești, alte 
comunei au început să facă pe bucăți. 
 D-nul Primar - precizează că s-a discutat cu firma care trebuie să vină și la comuna Bodești, întrucât 
suntem într-un program național de cadastru și nu avem noi posibilitatea de a angaja contracte separate 
pentru întocmirea cadastrului în comuna Bodești. 
 D-nul Păvăloaia Mihai -  să-i spun d-nului Sfarghie - și eu aș vrea să am asfalt până la poartă de când 
sunt consilier dar nu a fost posibilitatea... 
  D-nul Lazăr Gheorghe precizează că pentru proiecte depinde de culoarea politică pe care o are 
primarul și cât de influent este.  
  D-nul Crâșmariu Ioan precizează că sunt unele probleme cu becurile de iluminat pe strada Almaș. 
 D-nul Primar precizează că acolo la rețeaua de iluminat este un scurt și aceste becuri stau aprinse și 
ziua, dar nu consumă din contorul de iluminat public, întrucât rețeaua se stinge la ora stabilită.  
 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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