
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

P R O I E C T  nr. 47 din  21.10.2019  
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general al comunei Bodești, 
Ionel BOSTAN 

 
 

H O T Ă R Â R E  
  privind eliberarea din functie a viceprimarului comunei Bodești, județul 

Neamt 
 

 Având în vedere prevederile: 
− art. 152 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
luand act de: 

− referatul de aprobare a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie, 
inregistrate cu nr. 5263 din 21.10.2019 și raportul de spcialitate a secretarului genral al 
comunei Bodești cu nr. 5264 din 21.10.2019; 

− hotărărea Consiliului local al comunei Bodești privind alegerea viceprimarului 
comunei Bodești cu nr. 27 din 21.06.2016; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) și ale art. 159 alin. 
(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1.    Se eliberează din funcție viceprimarul comunei Bodești, județul Neamt 
d-na Busuioc Elena. 
 Art. 2. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate. 
 

Inițiatori, 
   Consilieri locali, 
 

Budis  Constantin 
 
Burduloi Eugen 
 
Crasmariu Ioan 
 
Corlade Neculai 
 
Darloman Lucian 

 



 

 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMT                                                               
COMUNA BODESTI                                                                                                                                              
CONSILIUL LOCAL                                                                                        

             Nr. 5263 din 21.10.2019                                                      

Referat de aprobare, 

  privind eliberarea din funcția viceprimarului comunei Bodești, jud. Neamț 
            Având în vedere prevederile art. 152 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
            „ Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot 
secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a 
primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.”  
            In  perioada iulie 2016 octombrie 2019 doamna Busuioc Elena, a indeplinit functia de viceprimar la UAT 
Bodesti, in aceasta perioada fiind atentionata de mai multe ori, de membrii Consiliului local Bodesti, privind 
indeplinirea atributiilor functionale, chiar cerand sa isi dea demisia pentru modul deficitar de indeplinire a atributiilor. 
           Nu a prezentat decat in primul an de activitate, un raport anual asupra activitatii desfasurate in cadrul 
Consiliului local Bodesti desi a fost atentionata in acest sens. 
           Conform Dispozitiei nr.68/27.06.2016 a primarului com.Bodesti, privind delegarea atributiilor viceprimarului 
,au fost incalcate prevederile Art.1 (2) privind asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public si privat al 
comunei, aspect constatat de Curtea de conturi Neamt prin decizia 37/2018 pct.10 „ in anul 2017 nu a fost efectuata 
operatiunea de inventariere anuala „ ; iar in 2018 nu a prezentat in Consiliul local nici o informare in acest sens , 
desi au fost facute nenumarate interpelari in acest sens pentru inlaturarea deficientelor; 
           Art . 1(3) lit. I – Nu a asigurat cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local pe linie de 
salubrizare (colectarea gunoiului) ceea ce a dus la situatii neplacute pentru locuitorii com Bodesti. 
   Nu a desfasurat actiuni concrete de constientizare a populatiei pe aceasta linie , nu s-a implicat in procesul de 
colectare a gunoiului menajer si nu a desfasurat actiuni concrete pentru informarea populatiei cu noile reglementari; 
           -(4) Nu a condus nemijlocit personalul care a prestat actiuni ori lucari de interes local, preferand sa stea in 
primarie, iar personalul prestator conform Legii 416 a desfasurat activitati benevole; 
           -(8)Nu a executat controlul activitatii in targuri si piete ; 
           -(13) Nu a coordonat si verificat activitatea de paza comunala si nu a prezentat nici o informare pe aceasta 
linie in Consiliul local ; 
  Manifesta aroganta in relatiile cu unii consilieri locali, nu accepta alte pareri si nu tine cont de propunerile si 
recomandarile facute de consilieri, pentru eficientizarea actului de administratie publica. 
  
              Conform celor expuse mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind eliberarea din functia 
viceprimarului comunei Bodești, jud. Neamt 
        
 Consilieri locali, 
                 Budis  Constantin 
  
                 Burduloi Eugen 
  
                 Crasmariu Ioan 
  
                 Corlade Neculai 
  
                 Darloman Lucian 
 

 
 



 

 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
 NR. 5264 din 21.10.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectului de hotărâre privind eliberarea din functie a viceprimarului 

comunei Bodești, jud. Neamt 
 
 

        Examinând referatul de aprobare asupra proiectului de hotărâre privind eliberarea din 
functie a viceprimarului comunei Bodești, jud. Neamt prin care se precizează motivele care 
au dus la inițierea proiectului e hotărâre; 
 Văzând prevederile art. 152 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare prin care se 
precizează că  „ Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin 
hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în 
funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie” ; 
 Conform prevederilor  art. 129 alin . (2) litera a) și alin. (3) litera b) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ - teritorială, 
organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 
interes local, respectiv alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la 
propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2), 
 Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, propun spre dezbatere proiectul 
de hotărâre privind eliberarea din functie a viceprimarului comunei Bodești, jud. Neamt, 
Dvs., urmând a vă pronunța asupra necesității și oportunității acestuia.  

 
 

Secretar general al comunei Bodești, 
 Ionel BOSTAN 

 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 

ATRIBUȚII VICEPRIMAR 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
 COMUNA BODESTI 

PRIMAR, 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 68  din 27.06.2016 

privind delegarea unor  atribuţii viceprimarului 
comunei Bodești 

 
 Barna Marinel , primar al Comunei Bodești, judeţul Neamţ; 

Avănd în vedere: 
-  H.C.L. nr.  27 din data de 24.06.2016  privind  alegerea doamnei Busuioc Elena în funcția de 

viceprimar al comunei Bodești  ; 
- prevederilor art. 57 alin. ( 2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul dispozitiilor art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Emit următoarea, 

D I S P O Z I Ţ I E: 
Art.1 Se delegă doamnei viceprimar BUSUIOC ELENA , exercitarea următoarelor atribuţii: 
(1) Este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, caz in care va exercita 

atributiile conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

(2) Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului 
efectuarii serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al 
comunei; 
 (3) Asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind: 

a) educatia; 
b) sanatatea; 
c) cultura; 
d) tineretul; 
e) sportul; 
f) protectia si refacerea mediului; 

 g) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a 
parcurilor; 

h) podurile si drumurile publice; 
i) serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, canalizare, salubrizare, energie 

termica, iluminat public si transport public local, dupa caz; 
j) activitatile de administratie social-comunitara; 
k) locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativteritoriale 

sau in administrarea sa; 
l) punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii 

administrativ-teritoriale; 
m) alte servicii publice stabilite prin lege; 
(4)  Va întocmi plan de acţiuni  sau de lucrari de interes local si va supune spre aprobare consiliului 

local pentru repartizarea orelor de munca  persoanelor beneficiare de  venit minim garantat, va ţine 



 

evidenţa  efectuării acestor ore şi va asigura instructajul privind normele de tehnică a securităţii in muncii 
pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local.  

(5) Poate solicita informari si rapoarte de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de 
utilitate publica de interes local; 

(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, viceprimarul colaboreaza cu toate, 
serviciile, birourile si compartimentele institutiei, care îi vor asigura tot sprijinul necesar; 

(7) Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare 
pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 

(8) Exercita controlul asupra activitatii din targuri, piete, locuri si parcuri de distractie si ia masuri 
pentru buna functionare a acestora;  

(9) Coordoneaza si participa la efectuarea lucrarilor privind intabularea patrimoniului public si privat 
al comunei Bodeşti, impreuna cu persoanele de specialitate; 

(10) Coordoneaza si participa la efectuarea lucrarilor in vederea definitivarii punerilor in posesie in 
baza legilor fondului funciar si eliberarea titlurilor de proprietate persoanelor fizice. 

(11) Asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor 
asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru 
serviciile furnizate cetăţenilor; 

(12) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a sprijinirii în condiţiile legii 
activitatea cultelor religioase; 

(13) Coordonează şi răspunde de buna desfășurare a activităţii Compartimentelor gospodărire 
comunală, întreținere și pază comunală;  

Viceprimarul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege si însărcinări date de primar si consiliul 
Local.  

Art. 2  Cu urmărirea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Dispoziții se încredințează d-
na Busuioc Elena, viceprimarul comunei. 

Art.3 Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe atribuţii delegate, actele 
sale efectuate în legătură cu acestea fiind valabile, viceprimarul exercităndu-şi atribuţiile în numele 
primarului nu în numele funcţiei pe care o deţine.  

Art. 4 Secretarul comunei va inainta și comunica autoritatilor și persoanelor interesate prezenta 
dispozitie. 

Primar, 
 Barna Marinel  

 
Avizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 
 


