ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 22.04.2019,
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 ocuparea definitiva a 36,8 mp teren, din domeniul public al comunei Bodești, pentru
amplasarea stâlpilor necesari realizării obiectivului de investiție “ Înființare cablu cu fibre optice Orange in
județul Neamț”, de către S.C.ORANGE ROMANIA S.A; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare sau autospeciale de primă intervenție la
incendii pentru comuna Bodești;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren și alipirea suprafețelor rezultate la alte suprafețe de
teren aparținând domeniului privat al Comunei Bodești;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
4. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI "; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de investiţie:
,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul Neamt "; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz

comisia 1, 2 și 3;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați 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;

7. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bodești pentru
perioada 2014-2020; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiției
"Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț"; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz

comisia 1, 2 și 3;

9. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local înregistrat la data de 31
decembrie 2018; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz

comisia 1, 2 și 3;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Bodești pentru anul
2019; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

Ședința este prezidată de către d-na consilier Busuioc Elena.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de hotărâre supuse
ordinei de zi.
La ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri din totalul de 13 în funcție.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-na președinte de ședință supune la vot procesul
verbale ale ședinței din 28.03.2019.
D-nul Corlade Neculai precizează că trebuie modificat procesul verbal întrucât trebuie să se înscrie că
solicitat la punctul Diverse ca primarul comunei are obligația să prezinte un raport conform prevederilor art.
63 alin. (3) litera a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și
completările ulterioare: '(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezintă consiliului
local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrative
teritoriale'
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 28.03.2019.
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D-na președinte de ședință supune la vot modificarea procesului verbal.
- Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
D-nul Lazăr Gheorghe precizează că la fiecare ședință ia cuvântul și nu este înscris în procesul verbal
al ședinței.
D-na președinte de ședință supune la vot procesul verbal ale ședinței din 28.03.2019.
- Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Procesul verbal al ședinței ordinare din 28.03.2019 a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi și cu punctul diverse
propus de d-nii consilieri.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.
D-na președinte de ședință - întrucât

la ședință este prezent reprezentatul executantului investiției
"Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ", se poate pune întrebări acestuia în
vederea dezbaterii Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării
cofinanţării la obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul
Neamţ", dacă sunteți de acord apo vom începe ordinea de zi.
Consiliul local este de acord.
D-nul Budiș Constantin - care este situația coșurilor de rugby de la sala de sport?
D-nul Lazăr Gheorghe - cred că de baschet.
D-nul Budiș Constantin - de baschet,
Reprezentatul executantului investiției precizează că nu au fost trecute în proiect, acestea se pot achiziționa de
către beneficiar la un preț mai bun.
D-nul Budiș Constantin - în legătură cu apărători-le la țevi la porțile de handbal, am discutat când am fost în
verificare cu doamna vice, cu domnul primar, să faceți din OSB niște apărători la țevi.

Reprezentatul executantului investiției precizează, acele apărători la prima minge zboară de acolo,
întrucât nu au susținere, sunt la ușa de intrare și încurcă acolo.
- la pervazuri la geamuri, am discutat problema, toate geamurile la școală în partea de deschidere,
jos să aibă pervazuri din metal, material plastic, aluminiu, sânt în aceiași situație.
Reprezentatul executantului investiției precizează - ca să pun pervazuri trebuie să dau polistirenul jos,
nu mai rămâne izolația, eu am făcut după proiect și ar costa alți bani aceste pervazuri.
D-nul Budiș Constantin - sa înlocuit sistemul de paratrăsnete întrucât nu corespundea din punct de
vedere al incendiilor și a rămas prin curtea școlii împământările unde se pot accidenta copiii.
Reprezentatul executantului investiției precizează că in cel mult două trei zile vor fi acoperite ieșirile de
la împământări, celălalt paratrăsnet nu corespunde din punct de vedere a normelor și a fost înlocuit pentru a
lua autorizația de funcționare de la I.S.U..

D-nul Lazăr Gheorghe a înțeles că sunt ramase numi capetele la împământări ,precizează că lucrările trebuie să
fie atestate de cineva.

Reprezentatul executantului investiției precizează că după montare vom chema specialiști care vor da
avizul pentru acestea, altfel nu putem preda lucrarea.
D-nul Burduloi Eugen precizează că nu este lămurit cu o problemă, în nota de constatare respectiv că
în urma confruntării situației din proiect și din teren, prin proiect și-a prevăzut înlocuirea ușilor interioare de
la sălile de clasă și sala de sport, dar în realitate sunt mai multe unși care necesită înlocuire.
Reprezentatul executantului investiției - este vorba de ușa de sub scări, de la d-na director de pus și
să închidem casa scării conform celor precizate de cei de la ISU.......
În urma interpelărilor membrilor consiliului local cu reprezentatul executantului investiției, rămâne ca
proiectul de hotărâre să fie supus la vot conform ordinei de zi.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind ocuparea definitiva a 36,8 mp teren, din domeniul public al comunei Bodești, pentru
amplasarea stâlpilor necesari realizării obiectivului de investiție “ Înființare cablu cu fibre
optice Orange in județul Neamț”, de către S.C.ORANGE ROMANIA S.A;
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
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La interpelările membrilor consiliului local a răspuns d-na Iftode Elena consilier - în cadrul
Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului.
D-nul Budiș Constantin propune amendament din partea comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului
local al comunei Bodești în sensul că: art. 1 la proiectul de hotărâre să înscrie: Se aproba ocuparea definitiva
a 36 mp. teren din domeniul public al comunei Bodești în vederea amplasării stâlpilor necesari realizării
obiectivului de investiție “ Înființare cablu cu fibre optice Orange in județul Neamț”, de către S.C.ORANGE
ROMANIA S.A., pe perioada de funcționare a firmei.
În urma dezbaterilor asupra proiectului de hotărâre, amplasarea stâlpilor și amendamentul d-nului
Budiș Constantin, amendamentul nu a fost supus la vot.
D-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind ocuparea definitiva
a 36,8 mp teren, din domeniul public al comunei Bodești, pentru amplasarea stâlpilor necesari
realizării obiectivului de investiție “ Înființare cablu cu fibre optice Orange in județul Neamț”, de
către S.C.ORANGE ROMANIA S.A;
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 0 voturi ;
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
La vot nu este prezent d-nul consilier Crîșmariu Ioan întrucât a ieșit din ședință.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 13 a
consiliului.
La ședință se întoarce d-nul Crîșmariu Ioan.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare sau autospeciale de primă intervenție la
incendii pentru comuna Bodești.
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
D-nul Budiș Constantin întreabă, dacă s-a studiat problema primirii unei astfel de autospeciale de la
alte instituții care le casează dar sunt în stare de funcționare, ca să se facă economiei la buget cu suma de
100 mii lei, care a fost prinsă pentru achiziționare.
D-nul Corlade Neculai - întreabă dacă cantitatea de 1500 litri de apă nu este prea mică pentru a stinge
un foc.
D-nul Primar - este vorba să fie dotată cu o pompă de înaltă presiune care consuma aproximativ 2
litri/minut, să-i răspund și lui d-nul Budiș, eu nu am văzut la cei de la ISU autospeciale de capacitate mică
cum dorim noi să achiziționăm.
D-nul Lazăr Gheorghe - precizează că se va achiziționa o mașină la prețul pieții nu una de suma de
bani pe care o avem în buget.
D-nul Tomescu Gheorghe - cred că se va achiziționa un utilaj care să aibă toate actele necesare
pentru a funcționa.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor, supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare sau autospeciale de primă intervenție la
incendii pentru comuna Bodești.
Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 1 voturi “abțineri” (se abține d-nul consilier Budiș Constantin)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 14
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind dezmembrarea unui teren și alipirea suprafețelor rezultate la alte suprafețe de teren
aparținând domeniului privat al Comunei Bodești
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
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D-nul Lazăr Gheorghe - de ce trebuie să mai facem cheltuieli, că se poate înscrie la licitație și a doua
oara se scoate trupul respectiv și se concesionează. Se poate concesiona doua trupuri din 3.
D-nul primar precizează că cei care au solicitat concesiunea zi că doua trupuri este prea mult, un trup
prea puțin, cum este în prezent.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor, supune la vot Proiectul de hotărâre
privind dezmembrarea unui teren și alipirea suprafețelor rezultate la alte suprafețe de teren
aparținând domeniului privat al 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. 15
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre privind
aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI "
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
D-nul Burduloi Eugen - ați spus la o ședință anterioară că asocierea este cu comuna Grumăzești, care
deja are făcut proiectul, nu facem un proiect comun ?
D-nul Primar - facem proiecte separate, asociația este pentru a proiecta magistrala în cadrul
membrilor asociației și concesiunea serviciului de distribuție a gazelor.
D-nul Corlade Neculai - eu vreau să întreb dacă mai este valabilă hotărârea prin care s-a alocat de 65
mii lei pentru avize și alte documente pentru gaz ?
D-nul Primar - avem astăzi de aprobat bugetul pană in prezent nu au fost prinși bani în buget pentru
gaz, de acum în colo vom prinde, avem aprobată tema de proiectare.
D-nul Lazăr Gheorghe - rolul asociațiilor este de a atrage mai multe fonduri.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI "
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. 16
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare
DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț"
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
D-nul Budiș Constantin - aș vrea să pun o întrebare d-nului primar, situația cu societatea Fretaspireli,
care a câștig această lucrare la Corni, dacă și achitat datoriile la comuna Bodești, la ora actuală și a doua
problemă ce avem în perspectivă pentru infrastructura din comuna Bodești, in afara de porțiunea de drum
de 475 m de la Corni ?
D-nul Primar - această firma nu are datorii la bugetul comunei, iar pentru drumuri am de luat avizul de
la drumuri naționale și vom emite autorizația de construire pentru 5 km de drum.
D-nul Budiș Constantin - societatea Fretaspireli este societatea care exploatează nisipul de la Corni..?
D-nul Primar - nu, nisipul îl exploatează SC General Sort...
D-nul Burduloi Eugen - nu este de râs, noi am vot ă se facă drumul acolo, dar dacă patronul acesta
are datorii la noi și nu le plătește, ce masuri s-au întreprins pentru plata datoriilor de către firma SC General
Sort o are aici și o să ne distrugă infrastructura cu 40 de tone.
D-na președinte de ședință - această problemă nu este pe ordinea de zi, discutăm la diverse.
4

D-nul Burduloi Eugen - proiectul de hotărâre la ordinea de zi este așa: Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI,
sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț".
Eu spun că firma care beneficiază acolo și trece cu 40 -50 de tone pe o infrastructură pe care noi o
realizăm pe banii noștri, ne distruge toată structura și vine d-n Tomescu și se plânge că a crăpat, ce facem ?
Și atuncea nu ne lăsați să vorbim care-i problema? Noi facem drumul pentru firma care are datorii ?
D-nul Primar - are eșalonare de datorii, a achitat din ele.
D-nul Dârloman Lucian - se face executare silită, în urma unei hotărâri judecătorești nu ai ce mai
discuta.
D-nul Primar - dacă ai cei lua dacă nu ai cei lua.
D-nul Burduloi Eugen - să specifice în procesul verbal că ni s-a spus că are eșalonare, le beneficiază
de infrastructură și noi nu vom avea reproșuri în consiliul local din partea cetățenilor, când s-a distrus
infrastructura datorită acestei firme, vă mulțumesc.
D-nul Crîșmariu Ioan la devizul general, undeva la punctul 5.3 la capitolul 5 cheltuieli, apar acolo
cheltuieli diverse și neprevăzute într-o suma de 8406 lei, ne-am întrebat ce reprezintă această sumă?
D-nul secretar - această sumă se poate cheltui numai în cazul când se vine cu modificări la proiect și
se constată că este necesar în timpul lucrărilor și de altele pentru realizarea investiției.
D-nul Lazăr Gheorghe - noi am declanșat această acțiune de asfaltare la Corni, pe motiv că individul
are datorii la noi și le va achita și noi vom pune diferența și cum dăm noi 246 mii lei, noi dăm banii toți și el
să de-a când vrea el? Nu știu cât o să reziste drumul cu tonajul care-l pune pe mașini.
D-nul Tomescu Gheorghe crede că o să reziste că de doi ani de când cară nisip drumul s-a bătătorit și
nu vor fi probleme.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la
obiectivului de investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț"
Cine este pentru ? - 8 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 5 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Lazăr Gheorghe, Dârloman Lucian,
Corlade Neculai, Budiș Constantin și Burduloi Eugen)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 17
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării cofinanţării la obiectivului
de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ".
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor la proiectul de
hotărâre și cele de la începutul ședinței, supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării cofinanţării
la obiectivului de
investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ"
Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 1 vot “abținere” (se abține d-nul consilier Budiș Constantin)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 18 a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre pentru
actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020.
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
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D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor la proiectul de
hotărâre, supune la vot Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare

Durabilă a Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020.

-

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. 19
a consiliului.

D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre privind
aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiției "Înființare
parc în sat Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț".
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
D-nul Crîșmariu Ioan - ce proiecte se mai pot finanța pe GAL ?
D-nul primar - se finanțează parcuri, terenuri de joacă, piețe de valorificare a produselor
echipamentele necesare servicii publice, modernizarea rețelelor de iluminat public și prin instalarea sistemelor
de supraveghere etc.
Ca urmare a dezbaterilor - d-nul Budiș Constantin - propune modificarea art. 2 al
proiectului de hotărâre in sensul locației, amplasarea investiției să fie în partea de vest a
Căminului cultural din satul Bodeștii de Jos.
D-na președinte supune la vot amendamentului d-nului Budiș Constantin:
Cine este pentru ? - 5 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 1 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 7 voturi “abțineri”
Amendamentul nu a fost aprobat.
D-nul Lazăr Gheorghe precizează că trebuie făcută o alele de trecere spre ulița la
Alexadrescu pentru a nu se intra din drumul județean în parc.
D-nul Macovei Ioan - consideră că nu este bine să se construiască parcul la drumul
județean întrucât este pericol de accidente.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor la proiectul de
hotărâre, supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de
proiectare pentru obiectivul de investiției "Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna
Bodești, județul Neamț".
Cine este pentru ? - 10 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri: Budiș Constantin, Burduloi
Eugen și Crîșmariu Ioan)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 20
a consiliului.
D-na președinte de ședință, cu acordul membrilor consiliului local, suspendă lucrările
ședinței pentru o pauză de aproximativ 15 minute.
Se reia lucrările ședinței cu Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a

excedentului bugetului local înregistrat la data de 31 decembrie 2018.

Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-na Pașcu Mioara șef Birou contabilitate financiar
impozite și taxe locale.
D-nul Budiș Constantin - la punctul 5 Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele V-VIII Bodeștii de Sus,
trebuie scos Bodeștii de Sus, să se înscrie Bodești.
D-na Pașcu Mioara precizează că așa a fost denumită investiția și nu se poate modifica.
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D-na președinte de ședință, supune la vot Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul

2019 a excedentului bugetului local înregistrat la data de 31 decembrie 2018.

Cine este pentru ? - 11 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 2 voturi “abțineri” (se abține d-nii consilieri Budiș Constantin și Dârloman
Lucian)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 21
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre privind

aprobarea bugetului local pe anul 2019.

D-nul Budiș Constantin - propune să se discute bugetul pe capitole.
Din discuții bugetul local va fi dezbătut pe capitole.
D-nul Budiș Constantin - la capitolul 84.02.01 este necesară actualizarea sumei de 87 mii lei pentru
realizarea canalului de scurgere a apei pluviale conform Ordonanței 114/2018.
D-nul Lazăr Gheorghe - să luăm de la început capitolul 51.02 cheltuieli materiale administrație.
D-nul Budiș Constantin - era vorba despre prezentarea unor amendamente la capitolele respective.
D-nul Lazăr Gheorghe - să luăm de la început capitolul 51.02 cheltuieli administrație.
S-e discută capitolul 51.02 cheltuieli administrație.
D-nul Budiș Constantin - face remarcă asupra unor sume de buget din anul 2018. La salarii dăm
46,5% din buget.
D-na Pașcu Mioara - precizează că pentru asistenții sociali și indemnizații persoane cu handicap 10 %
suportă bugetul local și 90%, suportă statul, deci nu sânt 46,5 % buget local.
D-nul Budiș Constantin - o să fac propuneri la mărirea fondului de rezervă, întrucât anul trecut am
avut un fond de rezervă consistent și ne-a fost de ajutor.
- Ce propuneri a-ș vrea să fac la secțiunea de cheltuieli a bugetului ?
La capitolul 67.02 cultură recreere și religie, propun ca amendament diminuarea sumei de la 65 mii
lei pentru ziua comunei să diminuăm la 50 mii lei diferența se va duce în fondul de rezervă.
D-nul Tomescu Gheorghe - propun să rămână suma de 55 mii lei ca să nu mai umblăm cu rectificări
de buget.
D-na președinte de ședință - supune la vot amendamentului propus de domnul Budiș
Constantin
- Cine este pentru ? - 8 voturi “pentru”
Amendamentul privind modificarea capitolului 67.02 cu diminuarea sumei de la 65 mii lei
la 50 mii lei diferența de 15 mii lei se va trece în fondul de rezervă a fost aprobat.
D-nul Budiș Constantin La capitolul 67.02 subcapitolul 59.11 (La echipa de fotbal)
și 59.12 (culte) trecerea sumelor din aceste capitole în fondul de rezervă și trecerea acestora
înapoi când va fi necesar.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor - supune la vot amendamentului
propus de domnul Budiș Constantin
- Cine este pentru ? - 3 voturi “pentru”
Amendamentul nu a fost aprobat.
D-nul Budiș Constantin - La capitolul 84.02 este vorba de actualizarea sumei de 84 mii lei la canalul
de scurgere...
D-nul Primar - o să o mai scoatem așa la licitației, poate vom avea noroc să o facă cineva, dacă nu
vom actualiza atunci când vom mai face rectificări de buget, după actualizarea devizului.
D-nul Budiș Constantin - La capitolul 65.02 învățământ, să găsim o soluției, în consiliul local, pentru
amplasarea unui sistem video în interiorul școlii la parter și etaj.
D-nul primar - la următoarea rectificare, până atunci o rugăm pe d-na director să vadă cât ajunge un
astfel de sistem și în vom da bani în buget pentru achiziționarea acestuia, dar cred că ei se pot apuca de
treabă cu suma pe care o au în buget.
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D-nul Burduloi Eugen - sumele care sunt prinse în buget deja sunt cheltuite, mă refer la investiții?
D-na Pașcu Mioara - numai la școală s-a de contat sume la investiții...banii de la Ministerul Dezvoltării..
D-nul Burduloi Eugen - la drumul de la Corni avem prins aici 300 mii lei,noi am aprobat 293 mii lei
D-na Pașcu Mioara - sunt prinși bani pentru dirigintele de șantier și asistență tehnică, sunt alte
cheltuieli de investiției, nu este în contractul care se face lucrarea.
D-nul Corlade Neculai - la servicii culturale 670203 este 10,15, eu îmi pun întrebarea ce însemnă
serviciile astea culturale, în următoarea idee
D-na Pașcu Mioara - este biblioteca comunală
D-nul Corlade Neculai - la o ședință din luna februarie am adus la cunoștință Legea 357/2018 , anul
cărții în România și încercam atuncea să prevedem atuncea niște fonduri pentru desfășurarea unor activități
în vederea aplicării, legii cred că 5 mii este suficient pentru organizarea unor astfel de activități, cum ar fi să
chemăm un scriitor cunoscut.
D-nul primar - eu propun ca această activitate să o facem cu școala în parteneriat, eu consider că
putem să organizăm o astfel de activitate fără a prinde bani separat în buget. Faceți un draft, un cadru, cum
trebuie să arate, vorbim cu doamna director și o să organizăm.
D-nul Burduloi Eugen - să ne spună d-na contabilă care este cadrul legal la anex nr. 4 la bugetul local,
numărul de personal și fondul de salarii, am avut atâtea dezbateri pe tema asta și nu știu, totul depinde de
aprobarea consiliului local. Dacă este cadrul legal pentru ce trebuie să mai votăm noi dacă se acordă, avem
aici indemnizației de hrană, vauchere de vacanță, sporuri și alte lucruri pentru treaba asta, că sunt suficient
de mari.
D-na Pașcu Mioara - este Legea 153/2017 care trebuie respectată.
D-nul Lazăr Gheorghe - nici o dată nu a fost dezbătut bugetul ca până acuma, la întreținere parcuri...
151 de mii lei ce sunt ?
D-na Pașcu Mioara - sunt salarii la 3 muncitori.
D-nul Burduloi Eugen - ce încasări am avut anul trecut?
D-na Pașcu Mioara - cam 83,53 %.
D-nul Burduloi Eugen - la gunoi cât am încasat
D-na Pașcu Mioara - 63 %.
D-nul Burduloi Eugen - ce putem facem să se încaseze impozitele?
D-na Pașcu Mioara - a fost și se vor înființa propriri la cei care u pensii și salarii la ceilalți vom vedea
cum vom proceda.
D-nul Crîșmariu Ioan ridică problemele legate de colectarea ți plata gunoiului din comună.
Au fost discute la acest punct și alte probleme care nu sunt legate de proiectul supus dezbaterii
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor supune la vot
Proiectul de hotărâre aprobarea bugetului local pe anul 2019.
Cine este pentru ? - 10 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Lazăr Gheorghe, Budiș Constantin și
Burduloi Eugen)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 22
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Bodești pentru anul 2019.
Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul primar.
D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor la proiectul de
hotărâre, supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a
comunei Bodești pentru anul 2019.
Cine este pentru ? - 13 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 0 voturi “abțineri”
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 23
a consiliului.
Au fost dezbătut și punctul diverse conform înregistrarea audio-video a 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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