ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.07.2019,
în ședința ordinară a Consiliului local Bodești
În conformitate cu prevederile dispoziţiilor art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) şi ale art.
135, alin. (1), (3) și (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziţia nr. 112 din
24.07.2019, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință ordinară, consilierii fiind
invitaţi la şedinţă cu următorul proiect al ordinei de zi :
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei
Bodești;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisiilor 1 și 2 a Consiliului Local
2. HOTĂRÂRE pentru stabilirea de măsuri privind organizarea ZILEI COMUNEI BODEȘTI;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local
3. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local
4. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisia 3 a Consiliului Local
6. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in
anul 2019 sem. I, angajati ai Primariei comunei Bodesti, Judetul Neamt.
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
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 12 consilieri din totalul de 13 în funcție. Este lipsă d-nul
consilieri Dârloman Lucian.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune la vot procesul
verbal al ședinței din data de 27.06.2019.
D-nul Corlade Neculai - precizează ca să se consemneze la punctul Diverse ce a precizat cu privire la
HCL din 2006.
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 ?
- 11 voturi “pentru”
- Cine se abține ? – 2 voturi ; (se abțin d-nii consilieri Tomescu Gheorghe și d-nul Budiș
Constantin întrucât nu au fost la ședința din 27.06.2019)
D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi, modificată cu punctul
3 ca fiiind punctul 1 pentru dezbatere.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.
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D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre și este susținut de către 2 doi reprezentanți ai Companiei
Județene ApaServ SA Neamț.
La ședință se prezintă d-nul consilier Dârloman Lucian. Sunt prezenți un număr de 13 consilieri din
totalul de 13 în funcție.
Ca urmare a interpelărilor și dezbaterilor cu reprezentanțiii Companiei Județene
ApaServ SA Neamț, d-nul Budiș Constantin propune următorul amendament:
Art. 1 din Proiectul de hotărâre va fi:

Se acorda m andat special reprezentantului com unei Bodești să voteze în Adunarea Generala
a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAM T”, în num ele şi pe seam a Consiliului Local al Com unei
Bodești Î M POTRI VA: m odificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alim entare cu apa
potabila si de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 706287/ 03.06.2019;

D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul propus:
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 0 voturi ;
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Amendamentul a fost aprobat.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru ?
- 11 voturi “pentru”;
Cine se abține ? – 2 voturi (se abține d-nul consilier Burduloi Eugen);
Cine este împotrivă ? – 1 voturi (împotrivă este d-nul consilier Dârloman Lucian).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 34
a consiliului.

-

D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Bodești
Proiectul a fost prezentat de către d-nul primar Barna Marinel si de către d-nul secretar Bostan Ionel.
În urma interpelărilor și dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre
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. 35
a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
pentru stabilirea de măsuri privind organizarea ZILEI COMUNEI BODEȘTI
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
Cine este pentru ? - 10 voturi “pentru” ;
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”;
Cine se abține ? - 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Crîșmariu Ioan, Budiș Constantin și
Corlade Neculai).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 36
a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019.
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Proiectul a fost prezentat de către d-nul primar Barna Marinel.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
Cine este pentru ? - 9 voturi “pentru” ;
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”;
Cine se abține ? - 4 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Crîșmariu Ioan, Budiș Constantin,
Corlade Neculai și Burduloi Eugen).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 37
a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale
La ședință este prezentă d-na Paisa Geogiana - consilier asistent din cadrul compartimentului
asistență socială, pentru a răspunde întrebărilor.
În urma interpelărilor și dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru ? - 7 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”
Cine se abține ? - 6 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Crîșmariu Ioan, Budiș Constantin și
Corlade Neculai, Dîrloman Lucian, Lazăr Gheorghe și Hanganu Vasile, motivând majoritatea, că proiectul
este depus pentru a fi aprobat tardiv, prea târziu)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 38
a consiliului.
D-na Paisa Geogiana - consilier asistent din cadrul compartimentului asistență socială a
prezentat Raportul privind activitatea desfașurată de asistenții personali ai persoanelor cu
handicap grav in anul 2019 sem. I, angajați ai Primăriei comunei Bodești, Județul Neamț
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
D-nul primar a prezenta cazul d-nei Vlaicu Ionela care solicită teren pentru casă, propunând să se
demareze în loc de închiriere, concesiune terenurilor din punctul Obor, terenurile care au fost propuse
pentru închiriere.
Ca urmare a dezbaterilor se ajunge la concluzia ca proiectul privind concesiune terenurilor din
punctul Obor să intre în dezbatere publică.
D-nul Budiș Constantin - ridică problema platformelor de gunoi din comună, reabilitarea șanțului de
la drumul județean de la ”Cantorie” la râul Cracău, cât a costat mașina de pompieri, respectiv
modernizarea pieții din centru.
D-nul Corlade Neculai - rămânem la subiectul salubrizare, așa cum știți s-a modificat cu data de 1
iulie.. trebuiau prezentate niște amendamente la lege care au fost aprobate prin Ordonata Guvernului
nr. 47/2018 (corect - Ordonanța de Urgență a Guverenului nr. 74/2018)... citesc la art. 2 care
modifică art. 17 (corect - art. I pct. 3 din Ordonanța de Urgență a Guverenului nr. 74/2018) și spune

așa la punctul e)

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor
prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod
corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;

4 se modifcă art. 3 si va avea următorul cuprins (corect art. III din Ordonanța de Urgență a Guverenului nr.

74/2018):

Art. III. - Prin adoptarea de hotărâri până la data de 30 aprilie 2019, consiliile judeţene/consiliile locale au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare
intercomunitare/ unităţile administrativ - teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ - teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele încheiate respectă prevederile
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei în domeniul concurenţei, începând cu data de 1
ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019. (articol modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 31/2019, în vigoare de la 17 ianuarie 2019)
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Ce încerc eu să spun Dvs., este că noi acuma, data trecută nu s-a clarificat pe care regulament
funcționăm, că am ceru hotărârea aia nr. 2/2016 prin care s-a aprobat regulamentul prin ședința din iunie
s-a abrogat și s-a aprobat noul regulament pe servicii intercomunitare, adică cred că urmează să se
modifice și tarifar. Faptul că au fost anunțați cetățenii si au fost dați 2 saci, mie mi se pare o comunicare,
pentru mine nu-i comunicare. Eu aș vrea să căutăm ... și să găsim soluții toți să mergem cu un
reprezentant al primăriei.... s-a pus în gard este aproape zero,dar eu zic că se poate
d-na viceprimar precizează că deja omul știe s-a informat, s-a vorbit la magazine, pe stradă.
D-nul Tomescu Gheorghe - precizează că este necesar să se ia măsuri pentru ajutarea persoanelor
mai în vârstă din satul Corni, cum ar fi să le cosim la porți și alte probleme sociale care se ivesc.
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.
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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