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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 9.08.2019,  
în ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului local Bodești 

   

 În conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133, alin. (2) litera a), ale art. 134, alin. 
(1), lit. a), alin. (4)  şi ale art. 135, alin. (1), (3) și (5) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, prin Dispoziţia nr. 128 din 8.08.2019, PRIMARUL a convocat de îndată Consiliul 
Local al comunei Bodești, în ședință  extraordinară, consilierii fiind invitaţi la şedinţă cu următorul proiect al 
ordinei de zi : 
 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 
«CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», cod SMIS 124112; 

- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local, pentru emiterea avizului. 

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de 
atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru 
Şcoli al României; 

- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local, pentru emiterea avizului. 

 Ședința este prezidată de d-nul consilier Crîșmariu Ioan. 
  Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele  la proiectele de hotărâre supuse 
ordinei de zi. 
 La ședință sunt prezenți un număr de 9 consilieri din totalul de 13 în funcție. Sunt lipsă d-nii 
consilieri: Budiș Constantin, Ilisei Manuela, Lazăr Gheorghe și Păvăloaia Mihai. 
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune la vot procesul 
verbal al ședinței din data de 31.07.2019. 
 D-nul Corlade Neculai - precizează ca să se consemneze la punctul Diverse ce a precizat cu privire la 
Ordonanta Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 D-nul secretar al luat la cunoștință despre cele precizate de d-nul Corlade Neculai. 
  D-na președinte de ședință supune la vot procesului verbal. 
  - Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru” 
  D-nul președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi. 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 9 voturi pentru. 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului «CONSTRUIRE ȘI 
DOTARE GRADINIȚĂ ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», cod SMIS 124112 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a interpelărilor  și dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente 
proiectului «CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», 
cod SMIS 124112. 
-  Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru”; 
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 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr. 39  
a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de 
atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României; 
 Proiectul a fost prezentat de către d-nul primar Barna Marinel  
 În urma interpelărilor  și dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării 
procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României; 
- Cine este pentru ? - 9 voturi “pentru” , 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  40 
a consiliului. 
   
 D-nul 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. Înregistrarea audio-video  a 
ședinței este transmisă pe site-ul  comunei Bodești www.bodesti.ro, spre consultarea cetățenilor. 
 
 

Președinte de ședință, 
Crîșmariu Ioan 

 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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