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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 30.05.2019,  

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. 84 din 
25.05.2019, 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 avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizarea localităților din 
Județul Neamț;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren;- 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 procesele 
verbale ale ședinței, după cum urmează: 
 1. Procesul-verbal al ședinței  ordinare  din data de 22.04.2019 
  D-nul Crîșmariu Ioan prezintă unele greșeli din procesul verbal. 
  Dnul secretar a remediat greșelile precizate de d-nul Crîșmariu Ioan 
  D-nul secretar propune d-nei președinte de ședință  să supună la vot  procesul verbal  cu 
modificările precizate. 
   D-na președinte de ședință supune la vot procesului verbal. 
  - Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
 2. Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data  de 6.05.2019. 
  D-na președinte de ședință supune la vot procesului verbal. 
  - Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
 3. Procesul-verbal al ședinței de îndată din data 10.05.2019. 
  D-na președinte de ședință supune la vot procesului verbal. 
  - Cine este pentru ?     - 10 voturi “pentru” 
 D-nul Dârloman Lucian propune sa fie transmise procesele verbale o dată cum materialele de ședință, 
mai înainte. 
 
 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 supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul 
Neamț. 
 D-nul secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul Corlade Neculai - dacă hotărârea aceasta a fost precedată de alte hotărâri în acest sens. 
 D-nul secretar - regulamentul a mai fost aprobat prin alte hotărâri de consiliu local, precum H.C.L. nr. 
2/2016, datorită modificărilor legislative se impune aprobarea noului regulament. 
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  D-nul Corlade Neculai - contractul  cu firma de salubrizare a fost aprobat ? nu se specifică în 
regulament cum se va face colectarea. 
 Ca urmare a interpelărilor  și dezbaterilor d-nul secretar precizează că au fost aprobate prin hotărâri 
de consiliu local a membrilor asociați ai Econeamt actele necesare pentru încheierea contractelor și realizarea 
salubrizării la nivel de județul Neamț. 
 D-nul Budiș Constantin precizează că trebuie să trateze această problemă cu maximă exigență, am 
auzit că contractul încheiat cu operatorul va  fi încetat, întrucât nu s-a implementat în termen de 60 de zile. 
 Nu știu ceea ce facem noi astăzi este o treabă ca s-o facem sau este o treabă făcută în interesul 
cetățenilor......, să revenim la regulament  la alte comune s-a decis ca și la noi colectarea din poartă în 
poartă, dar la alte comune s-a luat decizia să se închidă platformele de pe străzi pentru colectarea gunoiului, 
pentru a nu se mai avea posibilitatea de a arunca aiurea gunoiul, să avem în vedere aceasta pentru viitor. 
 Al doilea lucru propun, să se stipuleze și în procesul verbal și d-na vice să informeze pe d-nul primar, 
ca în prima săptămână când se va implementa proiectul să se colecteze de deșeuri reziduale, a doua 
săptămână deșeuri reziduale de hârtie și carton, în a treia săptămână deșeuri reziduale și deșeuri din plastic 
și în ultima săptămână deșeuri reziduale și deșeuri din sticlă. Dacă reușim să implementăm treaba aceasta la 
nivelul comunei, să informăm cetățenii și să facem tot ce depinde de noi toți, să mergem doi trei consilieri 
împreună cu d-ana viceprimar ca să intrăm într-o normalitate. Iar pe linia UAT-ului să se facă pe linia 
verificării a tot ce se hotărăște de consiliul local și conștientizării  cetățenilor. 
  În legătură cu regulamentul, consiliul local îl avizează dar vrem să primim cu toții câteva precizări cu 
privire la prevederile unor probleme din regulament: 
   - la art. 39 pct. 5  -  Nu se admit transportul și recepția deșeurilor biodegradabile colectate separat, la 
depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov. 
  D- nul secretar precizează că deșeurile selectate nu se admit la depozitul județean. 
  D -nul Budiș Constantin - la deșeurile selectate din sticlă plastic și carton se câștigă bani, în perspectivă 
se va scade și tonajul de deșeuri. 
 - la art. 69 pct. 4  - Autoritățile administrației publice locale din Județul Neamț au obligația să înființeze 
sistemele  de colectare separata a deșeurilor și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, 
impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.  
 Exact ce s-a discutat până acum. 
 - la art. 74 pct. k)  - să fie dotați de operator/ autoritățile administrației publice locale cu recipiente de 
colectare adecvate tipurilor de deșeuri precolectate; 
  Să vedem în perspectivă nu numai sacii la nivel de alte comune și la municipiu sânt pubele. 
  - în regulament sunt  contravenții foarte clare cum ar fi:  

• Depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioara/ exterioara 
a locuințelor/ apartamentelor proprietate individuala în recipientele în care se colectează deșeurile municipale, avem 
situații în Bodești când știm cu toții că dărâmă un perete si-l pune în tomberoane 

• Depunerea deșeurilor de către utilizatori pe alte platforme de colectare decât cele la care au fost 
arondați, asta este valabilă toată comuna pe strada Speranței vin cetățeni din toată comuna și de la Dobreni și de unde 
vreți, să vă confiem d-nul Crîșmariu, este sursă de infecții și acolo și la Oșlobeni în centru  

• Depunerea în  recipientele de colectare a deșeurilor municipale de pe platformele amenajate pe 
domeniul public, a deșeurilor animaliere (dejecții, cadavre de animale/păsări), a deșeurilor vegetale, a deșeurilor 
periculoase etc., avem situații, știm cu toții. 

Educația se face prin două modalități prin convingere și prin constrângere. 
 D-nul Lazăr Gheorghe precizează că dacă  pune gunoiul selectiv și acesta  nu va fi colectat selectiv ce vom 
face, trebuie adus la cunoșțința comitetului Econeamț să se facă ceva în acest sens.... trebuie să facă ceva și cu 
deșeurile biodegradabile, întrucât aceste puse la platforme sau containere degaja miros...... 
 D-na Ilisei Manuela - trebuie implementat acest proiect precum și la nivel de cetățean, de mentalitate se trăiește 
ca-n evul mediu, la noi în comună, aruncă pe unde apucă și o să fie greu, dar trebuie să-i facem să respecte. 
 D-nul Dârloman Lucian - așa cum se face campanie electorală din poartă în poartă se poate merge și pentru 
treaba aceasta. 
   D-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind avizarea 
Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizarea localităților din Județul Neamț. 
-  Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 0 voturi ;  
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- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr. 28  a 
consiliului. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice 
provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren. 
 Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către d-nul Pașcu Constantin - șef S.V.S.U. 
 D-na președinte de ședință,  ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor supune la vot 
Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren. 
- 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.  29  
a consiliului. 
  D-nul Crîșmariu Ioan se învoiește de la ședință întrucât are unele probleme personale 
  
 Diverse: 
 D-nul Corlade Neculai întreabă Cine are atribuții de a publica pe site-ul comunei informații,întrucât nu 
sunt actualizate, vrea ca acest răspuns să fie transmis oficial, nu cum a mai primit răspunsuri.   
 D-nul Corlade Neculai - vrea să discutăm de alegerile europarlamentare. Sectia nr. 184 este cea mai 
mare ca număr de alegători si este amenajată într-un spațiu foarte mic. 
 D-na viceprimar - a fost organizată in acest spațiu, ca să nu se mai deranjeze altă sală de clasă in care 
se fac cursuri. Secția cu spațiul mic este nr. 185. 
  D-nul Corlade Neculai - sunt foarte multe voturi pe liste speciale, trebuie să se facă ceva ca cetățeanul 
care stau aici si nu au mutația, acești oameni nu plătesc taxe aici?... 
  D-nul Lazăr precizează că trebuie să se sensibilizeze organele competente pentru a face ceva ca 
alegătorii să poată vota acolo unde stau. 
 D-nul Secretar precizează că registrul electoral este controlat de către AEP, tot timpul sunt corelări și 
importuri  de la bazele de date naționale, alegătorii sunt înscriși în registrul electoral conform domiciliului din 
actul de identitate, noi repartizăm numai alegătorii nerepartizați, respectiv cei de la Bodeștii de Jos în secția 
de votare arondată și că pentru scrutinele viitoare vom repartiza alegătorii conform nomenclatorului stradal, 
în funcție și de numărul acestora și delimitarea secțiilor de votare. 
 D-nul Budiș Constantin - vreau să primesc un răspuns în calitate de consilier local, 
 - problema legată de controlul curții de conturi era cu termen pentru 29.03 sunt probleme, spre 
rușinea mea nu am primit ce s-a rezolvat, ma-u întrebat oameni din comuna Bodești și n-am fost în măsură 
să le răspund, sunt probleme legate de unele investii, de dispensarul din comuna Bodești si mai multe le știm 
cu toții că le-am citit in raportul curții de conturi, s-a făcut sau nu s-a făcut ceva, problema nu este a d-nei 
contabile este problema UAT Bodești, rog să mi se aducă la cunoștința Consiliului local problemele ridicate 
aici. 
 -  am ridicat și o să mai ridic, până ce se va rezolva problema realizării unui canal  pe drumul 155G de 
la Barna până la Cracău, a promis d-na viceprimar că se implică și d-nul primar, mă întreabă Barna, mă 
întreabă și Boboc ce s-a făcut, nu s-a făcut nimic. Totuși nu se poate face, avem posibilități ? 
   - aș vrea să ne răspundă, scurt și la obiect, d-na viceprimar,  s-a ocupat personal de acest lucru, care 
este stadiul implementării hotărârii consiliului local privind nominalizarea  și numerotarea străzilor din comuna 
Bodești 
 - aș vrea să rog membrii din comisia juridică să-și facă atribuțiile privind legalitatea privind 
desfășurarea lucrărilor Consiliului local, atributul local este al comisiei juridice este de a sesiza devierile de la 
legalitate... 
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 - joia trecută s-a încercat recepția lucrărilor la școala din Bodești, cunoașteți că s-a făcut investiției de 
aproape un miliard 1000 mii lei, inițial a fost 850 mii lei dar recepția s-a amânat pentru mâine. Eu vreau să 
rețin atenția foarte serios, să se noteze și în procesul verbal ca această recepție să se facă cu maximă 
responsabilitate, nu este o jucărie, sunt niște bani care s-au băgat acolo și lucrările care sunt. Mare parte 
sunt foarte bune, dar sunt lucrări care nu sunt executate cu responsabilitate, sunt lucrări care nu s-au 
executat și s-au insistat pe ele să se execute, este vorba de pervazuri de la geamuri, este vorba de mai multe 
și am discutat inclusiv cu respectivul constructor și a spus că el nu dă garanției mai mult.... si rog ca d-na 
viceprimar să se implice și să respecte legalitate privind recepția, pentru că are o mare responsabilitate 
privind acest lucru. N-aș dori să se ajungă la alte aspecte......... 
  D-na viceprimar - s-a terminat proiectul cu nomenclatorul stradal .............. 
  D-na Burduloi Eugen - d-na viceprimar ce ne puteți spune cu stâlpii montați pe strada Plopului , au 
anul acuș, trebuie să facem adresă noi cei din zonă sau... ???, tot d-a promis că se scot, se scot, când se 
scot stâlpii?..... 
  D-nul Lazăr Gheorghe  mie mi-a spus că unde i s-a spus să-l pună, acolo l-a pus, ce tot ridicăm 
problema aici ? 
 D-na Burduloi Eugen - ........nu face cineva ce vrea aici ! 
 d-nul Hanganu Vasile - vă rog să aveți în vedere repararea drumurilor la Oșlobeni și completarea 
acestora cu balast... 
 D-na Ilisei Manuela -  la intrarea in comuna, toaletarea semnelor de circulație și intrare în comună, 
cine se ocupă.., în jurul placărzii cu Bodești este buruiană foarte mare 
 D-nul Lazăr Gheorghe - ce de la drumuri au intervenit, dar în jurul podurilor si placărizilor nu se poate 
interveni, aici trebuie să intervenim noi 
  D-nul Dârloman Lucian -  poate găsim o soluție la afișajul electoral, de pe timpul lui nea Ion, tot placa 
ceea o punem, e urâtă d-nule! Gazeta de perete , aici la colțul primăriei este dus acoperișul 
 D-nul Lazăr Gheorghe  precizează că acoperișul la blocuri se vede urât nu dă bine centrului comunei, 
să se facă ceva.   
 
 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, 
Busuioc Elena 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 


