ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 10.05.2019,
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. 80 din
9.05.2018, 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 privind modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21
din 22.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local înregistrat la data de 31
decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019; - inițiator primar

Barna Marinel;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate,
pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”; inițiator primar Barna Marinel;
3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS,
COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”; - inițiator primar Barna Marinel.

Întrucât la şedinţă participă 10 de consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție, şedinţa este legal
constituită şi se pot începe lucrările. Lipsă sunt d-nii consilieri: Lazăr Gheorghe, Dârloman Lucian și Păvăloaia
Mihai.
Ședința este prezidată de către d-na consilier Busuioc Elena.
D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 10 voturi pentru.

D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 din 22.04.2019
privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local înregistrat la data de 31
decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019.
D-na Pașcu Mioara șef birou a prezentat proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 din 22.04.2019
privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local înregistrat la data de 31
decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019.
Cine este pentru ?
- 8 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și Burduloi
Eugen)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 25
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru
obiectivul „Î NFI I NȚARE PARC Î N SAT BODEȘTI I DE JOS, COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL N EAM Ț”
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.

Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru
obiectivul „Î NFI I NȚARE PARC Î N SAT BODEȘTI I DE JOS, COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL N EAM Ț”
Cine este pentru ?
- 7 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și Burduloi
Eugen și Crîșmariu Ioan)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 26
a consiliului.
D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind implementarea proiectului „Î NFI I NȚARE PARC Î N SAT BODEȘTI I DE JOS, COM UNA

BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”

D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind implementarea
proiectului „Î NFI I NȚARE PAR C Î N SAT BODEȘTI I DE JOS, COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”
- Cine este pentru ?
- 7 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și Burduloi
Eugen și Crîșmariu Ioan)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 27
a consiliului.
D-na președinte de ședință întrucât ordinea de zi a fost dezbătută, declară ședința
închisă.
Dezbaterile pe larg a 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

