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PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 30.05.2019,  

în ședința de îndată 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. 85 din 
30.05.2018, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință  de îndată, consilierii fiind 
invitaţi la şedinţă cu următorul proiect al ordinei de zi : 

1. Proiect de hotărâre pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT; - inițiator primar Barna Marinel; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019; - inițiator primar 
Barna Marinel 

La ședință sunt prezenți un număr de 12 consilieri din totalul de 13 în funcție, lipsă este d-nul consilier 
Crîșmariu Ioan. 

Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE 
DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT. 
 D-nul Corlade Neculai - am o rugăminte dacă mai apar astfel de situații pentru ședințe de urgență vă 
rog să fim sunați, eu am aflat aici. 
 D-nul Dârloman Lucian - dispoziția cu nr. 85 , cu proiectele puse pe ordinea de zi și celelalte 
documente, sunt semnate de primar ? 
 D-nul secretar - acestea au fost însușite de d-nul Primar. 
 D-na președinte de ședință, viceprimar - a apărut o problemă și  d-nul primar trebuia să plece de 
urgență la București și a rămas că sună pe fiecare consilier în parte să informeze. Cred că pe unii nu a mai 
avut timp să sune. 
 D-nul Burduloi Eugen -  aici apare un acord de parteneriat din 2017, este făcut conform ordinului 
acesta? Apar aici niște cifre, de unde au fost luate, să scrie aici niște cifre și noi să le aprobăm,... putem 
trece orice.... eu trebuie să aprob sume de aici. 
 D-nul Budiș Constantin - vreau să fac câteva referi punctuale la situația concretă, ședințele acestea de 
îndată ...... se datorează unui slab management la nivelul conducerii Primăriei Bodești, pentru că nu gândim 
de loc în perspectivă..... care este forța majoră pentru ședința de îndată că așa spune art. 39 pct. (4) din 
Legea 215/2001 consiliul local se convoacă de îndată în caz de forță majoră, care este forța majoră ?... 
  - comisia juridică din cadrul consiliului local să-și facă treaba 
 D-nul Dârloman Lucian  -  toate proiectele de hotărâre au fost pe grabă în scopul și în ideea că trebuie 
să ne ducem la semnat, graba asta duce la un lucru nejudecat... dacă se repetă de mai multe ori, asta face 
parte dintr-o strategie, ca să poată  să treacă toate proiectele să nu mai poată fi dezbătute si rectificate acolo 
unde-i cazul...... este un proiect foarte  amplu  
 D-nul Lazăr Gheorghe - .... acest proiect antrenează cheltuieli care noi nu le putem să le suportăm...  
 D-nul Corlade Neculai face referire dacă este necesar a se implementa acest proiect la nivelul comunei 
Bodești. 
 D-nul Budiș Constantin - precizează că nu trebuie să se mai repete situațiile din luna aceasta. 
 



 
 

 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre 
pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE 
DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT. 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  30  
a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019. 
 D-nul Burduloi Eugen -   să se consemneze în procesul verbal că primarul ne-a spus că va deconta 
suma de bani pentru consultanța proiectului privind centrul de zi, numai la succes. 
 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019. 
-  Cine este pentru ?     - 8 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 ( se abțin d-nii consilieri: Budiș Constantin, Burduloi Eugen, Corlade 
Neculai și Dârloman Lucian) 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  31  
a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință întrucât ordinea de zi a fost dezbătută, declară ședința 
închisă. 
 
 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 Mnauela 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 


