ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.09.2019,
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. 156 din
23.09.2019, 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 modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” ;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisiilor 1, 2 și 2 a Consiliului Local
2. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, noiembrie și
decembrie ale anului 2019;
- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești;
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
Ședința este prezidată de d-nul consilier Crîșmariu Ioan.
La ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri din totalul de 13 în funcție, d-nul primar Barna
Marinel și secretarul comunei Bostan Ionel.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune la vot procesul
verbal al ședinței ordinare din data de 29.08.2019,
- Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de hotărâre supuse
ordinei de zi.
D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi precizată mai sus.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”.
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: Budiș Constantin, Corlade
Neculai și Dârloman Lucian)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 44
a consiliului.
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D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, noiembrie și decembrie ale
anului 2019;
D-nul Budiș Constantin propune ca președinte de ședințe pe d-nul Corlade Neculai.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre ca președinte de ședințe
pentru lunile : octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2019 să fie d-nul Corlade Neculai:
Cine este pentru ? - 12 voturi “pentru” ;
Cine este împotrivă ? - 0 voturi “împotrivă”;
Cine se abține ? - 0 voturi “abțineri” ( se abține d-nul consilier Corlade Neculai)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 45
a consiliului.
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
D-nul Tomescu Gheorghe - propune ca o ședință de consiliu local să se organizeze în satul Corni la
care să participe și cetățenii.
In urma dezbaterilor se ajunge la concluzia ca să se organizeze o întrunire cu cetățenii si membrii
consiliului local în satul Corni la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie.
D-nul Budiș Constantin adresează executivului întrebări privind raportul Curții de conturi la care
trebuie dat răspuns, ce se petrece cu proiectul privind camerele de supraveghere video din comună,
actualizarea devizului privind canalul de scurgere din punctul 'Cantorie' și ducerea la îndeplinire a
hotărârilor de consiliu local de către primar, conform Codului administrativ, respectiv a Hotărârii nr.
53/2016 privind publicarea contractelor încheiate de către primărie.
D-nul primar - precizează că prejudiciile sunt în recuperare cum ar fi cu firma Conest care a fost dată
în judecată, a fost trimis la curta de conturi pentru eșalonarea prejudiciilor care vor fi plătite, se va
scoate la licitație, săptămâna aceasta, achiziția lucrărilor pentru camerele video.

'D-nul Dârloman Lucian în aceiași nuanță cu d-nul colenel Budis, o mai fost, s-o implementat, s-o
votat în consiliul local, un amenajament pastoral, eu bănuiesc că, dat fiind că este și o hotărâre de
consiliu local, cu huciagurile alea de pe Ceuca din spate, așa, trebuie să îndepărtăm vegetația forestieră.
Cu atât acuma, cu amenajamentul pastoral, care și primăria trebuie să-l respecte nu numai persoanele
terțe care au închiriat și cu hotărâre dată în consiliu local, trebuie pusă în aplicare cumva, ca să-l
aducem la un stadiu ca să-l putem da spre ...'
- 2. Primăria comunei Bodești a recuperat, a pus în executare hotărârea judecătorească cu
redevența la firma care a exploatat, exploatează cariera de la Corni ?
D-nul Primar - da este pusă!
D-nul Dârloman Lucian neplata redevenței este clauză de reziliere în contract, nu știu curtea de
conturi ce face, unde se uită, când vine, dar trebuie trimisă, acolo în anumite chestii.
- 4. s-a făcut niște amenajări aici pe la dispensar, la garaj care va fi locația garajului, proiect de
hotărâre nu este pentru.. ?
D-nul Primar - pentru ce ?
D-nul Dârloman Lucian s-a venit cu o propunere anul trecut pentru, sau acu doi ani, anul trecut cu
suma aia care s-o plătit pentru proiectare, a fost o sumă care sa venit cu niște oferte și am zis asta, am
lăsat-o așa și nu s-a mai făcut nimic și acum când a trecut proiectul de hotărâre cu suma de 3 milioane
în loc de 4 cum o fost ?
D-nul Primar - eu nu înțeleg despre ce e vorba trebuie să-mi explicați că nu înțeleg! , deci toate
investițiile care le avem sunt aprobate de consiliul local dacă ala asta vă referiți ? dacă cumva aveți dubii
la ceea ce privește lucrul ăsta, puteți să vă adresați prefecturii, ori cui nu-i nici un fel de problemă...
D-nul Dârloman Lucian este aprobat proiect de hotărâre pentru garaj, a fost propunere atunci cu
400 și ceva de mii de euro ? ... am dat acel proiect la alte firme și sa venit cu 100 și ceva de mii de euro
nu 400 sute
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D-nul Primar - am avut licitației de ce nu avenit firmele alea să se înscrie la licitație?'

......
D-nul Budiș Constantin precizează că este necesar publicarea unui anunț pentru colectare a
gunoiului selectiv, să cunoască toți cetățenii când și cum se face.
D-nul Burduloi Eugen - aduce la cunoștință dacă antena RDS are autorizație de funcționare, că nu sa luat măsuri cu stâlpii puși ilegal în drum în Bîrlești si dacă se fac demersuri pentru reamenajarea
pârâului Burloaia unde nu a fost făcută.
D-nul Corlade Neculai - precizează că dorește să se prezinte un raport scris privind incendierea
gunoaielor după ziua comunei pe terenul de sport al comunei.
D-nul președinte de ședință 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 general al comunei,
Bostan Ionel
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