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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 29.08.2019,  
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. 137 din 
22.08.2019, 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  aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești; 

- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
- comunicata comisiilor 1, 2 și 2 a Consiliului Local 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de 
investiție  „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE 
CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″; 

- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local 

 3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 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. 
  
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune la vot procesele 
verbale al ședinței: 
 - convocate de îndată din data de 27.08.2019, 
  - Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
  - Cine se abține ? – 1 vot; (se abține d-na consilier Ilisei Manuela întrucât nu a fost la 
ședința din  27.06.2019) 
 - - convocate de îndată din data de 9.08.2019 
  - Cine este pentru ?     - 11 voturi “pentru” 
  - Cine se abține ? – 2 voturi; (se abțin d-nii consilieri Ilisei Manuela și d-nul Budiș 
Constantin întrucât nu au fost la ședința din  9.08.2019). 
  
 Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele  la proiectele de hotărâre supuse 
ordinei de zi. 
  
 La ședință nu este prezent d-nul primar Barna Marinel.  
 D-nul primar transmite telefonic în plenul ședinței că retrage de pe ordinea de zi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de investiție  
„CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE 
CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″; 
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 Consiliul local este de acord cu retragerea proiectului de hotărâre și aprobă ordinea de zi după cum 
urmează: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind  aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești; 

- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local 

 3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019; 
   - iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
   - comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
   II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru. 
  
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din comuna Bodești. 
 Proiectul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate cu inginerul specialist 
Pavăl Ioan, consilierii locali precizându-și părerile asupra amenajamentului patoral în plenul 
ședinței. 
  
 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.  42  
a consiliului. 
    
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019 
 Proiectul a fost prezentat 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.  43  
a consiliului. 
 

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 
 D-na consilier - Ilisei Manuela prezintă cererea unor cetățeni care sunt împotriva concesionării 
terenurilor din punctul 'Obor'. La ședință sunt prezenți și unui cetățeni semnatari ai cererii care si-au 
prezentat doleanțele.  
 D-nul secretar precizează că cererea cetățenilor va fi adusă la cunoștința primarului  comunei. 
 D-nul Budiș Constantin: 
 -  întreabă, ca să se aducă la cunoștință în următoarea ședință, când va fi implementat sistemul de 
supraveghe video aprobat și semnat contractul de finanțare; 
   - ridică problema colectării selective a gunoiului și necesitatea informării populației asupra zilelor de 
colectare, cum se face colectarea precum și colectarea defectuoasă a gunoiului din zona Dumbrăvele. 
 - precizează că este necesar actualizarea conform OUG 114/2019 a devizului general pentru  canalul 
de scurgere   a apei de pe Ceuca, investiției aprobată de consiliul local; 
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  - să se informeze asupra stadiul de aducere la îndeplinire a raportului încheiat în urma controlului 
Curții de conturi, problemă ridicată si in ședința din luna august. 
 -  în consiliul local a fost aprobată HCL nr. 53/2016 privind publicarea contractelor pe site-ul 
Primăriei care nici pană la această data nu a fost implementată. 
 D-nul Corlade Neculai: 
  - în baza art. 129 alin. 11 din Codul administrativ, solicit un raport scris pentru care înmânez o 
poză în care arată ce s-a întâmplat cu gunoiul după ziua comunei, a fost dat pe teren în două locuri, a 
stat acolo rezidul ală  și pe data de 19 august, este vorba de bun simț, de respectarea legii, de a ne 
respecta unii pe alții, solicit un raport scris cine a făcut lucrul asta, cine răspunde ? 
 - în anexa  din Hotărâre Consiliului local Bodești nr.  29 din 14.07.2016 este repartizarea pe zone a 
consilierilor locali, în care este înscrisă d-na Orășanu Elena care nu mai e și solicit modificarea acesteia 
și pe străzi conform HCL nr. 19/2019, întrucât avem străzi .... 
 D-nul secretar - întrucât Dvs., consilier local, ceilalți d-ni consilieri locali și primarul comunei, aveți 
posibilitatea să inițiați un proiect de hotărâre în acest sens. 
 D-nul Corlade Neculai rog aparatul de specialitate al primăriei să facă lucrul asta, sunt foarte multe 
lucruri care trebuie actualizate. 
  D-nul Lazăr Gheorghe  - cum s-a discutat trebuie să se facă întâlniri cu cetățenii pe sate, dezbateri 
publice ca să ne spunem doleanțele noastre și ale cetățenilor.... 
 
 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, 
Bostan Ionel 
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