ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.06.2019,
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. 98 din
21.06.2019, 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 cu privire la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona
Metropolitană Piatra Neamț”;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : iulie, august și septembrie
ale anului 2019;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;
3. Întrebări, interpelări și propuneri.
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 11 consilieri din totalul de 13 în funcție. Sunt lipsă d-nii consilieri
Tomescu Gheorghe și d-nul Budiș Constantin care au anunțat verbal că sunt plecați în concediu.
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 30.05.2019
D-na președinte de ședință supune la vot procesului verbal.
- Cine este pentru ?
- 11 voturi “pentru”
2. Procesul-verbal al ședinței de îndată din data de 30.05.2019.
D-na președinte de ședință supune la vot procesului verbal.
- Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”, se abține d-nul Consilier Crîșmariu Ioan,
întrucât nu a fost prezent la ședința de îndată.
D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi pentru.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre cu
privire la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Piatra
Neamț”.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a interpelărilor și dezbaterilor d-na președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre cu privire la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona
Metropolitană Piatra Neamț”
Cine este pentru ?
- 11 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 0 voturi ;
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 32 a
consiliului.
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D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : iulie, august și septembrie ale anului
2019
D-na președinte de ședință propune ca președinte de ședințe pe d-nul Crîșmariu Ioan Cine este pentru ? - 10 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 1 voturi “abțineri” (se abține d-nul consilier Crîșmariu Ioan)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 33
a consiliului.
Diverse:
D-nul Corlade Neculai:
- aduce la cunoștință că trebuie respectată HCL nr. 46/2016 privind ducerea la îndeplinire a unor
obligații ale aleșilor locali pentru organiza întâlniri cu cetățenii în fiecare trimestru al anului, respectiv in prima
zi de luni a lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie, orele 16, respectiv pentru data de 1 iulie 2019;
ridică probleme pentru încheierea acordului de colaborare cu comuna Mîndreni din Republica
Moldova, la care răspunde d-nul primar.
- solicită să prezinte primarul comunei raportul de activitate.
- ridică problema gunoiului, la care prezintă d-nul primar că noi vom rămâne in continuare cu
colectarea de către firma Brathner. Prezintă și d-nul secretar situația din care rezultă că local, până la
implementarea sistemului județean, nu vor fi puse în aplicare regulamentele aprobate de consiliul local în
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț.
La acest punct se discută și de colectarea selectivă a gunoiului care se va pune în aplicare.
D-nul Dârloman Lucian:
- aduce la cunoștință și mulțumește pentru colecta care s-a făcut pentru operația unei cetățene din
satul Oșlobeni.
- precizează că trebuie cosit la Postul de Polițe. D-na viceprimar precizează că s-a cosit din două în
două săptămâni.
D-nul Burduloi Eugen:
- a precizat că trebuie rezolvată situația cu stâlpii de electricitate puși pe în drum pe strada Plopului
pentru a se putea face șanțul;
D-nul Păvăloai Mihai ridică problema decolmatării șanțului de la pădurea de pe Ceuca care iese în
drumul Morii.
D-nul Lazăr Gheorghe:
- precizează că șanțurile au fost făcute după revoluției, acuma trebuie mărite;
- precizează că este necesar a se lua măsuri cu platformele de gunoi din comuna.
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,
Busuioc Elena

Secretar,
Bostan Ionel
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