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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 31.10.2019,  
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. 187 din 
24.10.2019, 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  eliberarea din functie a viceprimarului comunei Bodești, județul Neamt; 
   - iniţiatori – consilieri: Constantin BUDIS, Eugen BURDULOI, Ioan CRÎȘMARIU, Neculai 
CORLADE și Lucian DARLOMAN; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
2. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019; 

- iniţiator –Marinel BARNA primarul comunei Bodești; 
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local 

 3. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 04.04.2013 privind înființarea, 
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al  comunei 
BODEȘTI, județul Neamț; 

- iniţiator –Marinel BARNA primarul comunei Bodești; 
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 

 4. HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant; 
- iniţiator –Marinel BARNA primarul comunei Bodești; 
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 2 a Consiliului Local 

    II. Prezentarea rapoartelor de activitate privind: 
− stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 1.01.2018 - 

31.12.2018; 
− stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 1.01.2019 - 

30.06.2019; 
− starea civilă; 
− urbanismul, amenajarea teritoriului și achiziții publice.  

    III. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
  
 Ședința este prezidată de d-nul consilier Corlade Neculai. 
  
 La ședință sunt prezenți un număr de 11 consilieri din totalul de 12 în funcție, d-nul primar Barna 
Marinel și secretarul comunei Bostan Ionel, lipsă este d-nul consilier Lazăr Gheorghe care a anunțat 
telefonic că nu are posibilitatea de a ajunge la ședință, întrucât are de rezolvat unele probleme de 
sănătate. 
  
 D-nul secretar prezintă Ordinul Prefectului - județul Neamț cu nr. 356  din 22 octombrie 2019 privind 
încetarea de drept a  mandatului unui consilier local, respectiv încetare de drept a mandatului de consilier 
local a domnului Burduloi Eugen.  
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 D-nul Primar - prezintă ordinea de zi a ședinței anexă la dispoziția primarului comunei Bodești cu nr. 
187 din 24.10.2019. 
  
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune dezbatere și la 
vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2019, 
  D-nul Budiș Constantin precizează că la punctul diverse este o greșeală la HCL nr. 53/2006, este 
vorba de HCL nr. 53/2016 și că  'nu a fost precizată promisiunea d-nului primar pentru reactualizarea 
lucrătorilor economici conform Ordonanței 114, dânsul a zis că rezolvă problema rapid dar nici măcar nu 
este prins în procesul verbal'. 
 D-nul Corlade Neculai - aș vrea să aduc și eu în discuție cu privire la proiectul de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședințe să se precizeze că eu am votat 'pentru' și nu m-am abținut..... 
 D-nul Dârloman Lucian -   'd-nul secretar ori nu înțelege esența unei alocuțiuni  care .. ori  nu vrea 
să o predee în procesele verbale cu intenție, cred că de mi multe ori, eu am făcut referire cu privire la 
faptul că nu sunt puse în aplicare  hotărârea de consiliu local legal aprobate cum ar fi islazul că lucrările 
trebuiesc făcute de îndepărtare a vegetației forestiere ca să nu votăm în anumită prostie și să treacă în 
fondul silvic. Și-o decurs din aceiași problemă care o ridicat-o d-nul consilier Budiș cu privire la altă 
hotărârea de consiliu local care nu este pusă în practică nici la momentul astă, respectiv Hotărârea 
53/2016, nici aceea nu este pusă în vigoare, în aplicabilitate și nici cea laltă, ca să spuneți că eu aduc la 
cunoștință de niște lucrări,este vorba de proiect de hotărâre care l-am aprobat. Deci se constată că noi 
selectiv punem în aplicare niște hotărâri ale consiliului. Lasă-l bă să zică ală ca de asta nici nu mai am inițiat 
nici un proiect de hotărâre că muncești câte o săptămână până faci un ... de astă, se aprobă că e o chestie 
bună, nu putem spune că nu este așa, dar las-o acolo, asta trebuia să spuneți în procesul verbal. Nu că bat 
eu câmpii că trebuie făcute niște...' 
 D-nul secretar - eu o să redactez în procesul verbal ce a-ți spus Dvs. conform înregistrării ședinței 
consiliului local, eu am pus pe scurt ce ați spus Dvs. 
 D-nul Dârloman Lucian - esența ea pe scurt era că nu se aplică hotărârile consiliului local date, unele 
hotărâri ale consiliului local asta este esența. 
  D-nul secretar - eu o să scriu în procesul verbal respectiv, la punctul respectiv, ce a-și spus Dvs. 
conform înregistrării ședinței. 
.... 
 D-nul președinte de ședință supune dezbatere și la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 
de 30.09.2019, cu modificările corespunzătoare: 
   
 - Cine este pentru ?     - 11 voturi “pentru” 
   
 Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de hotărâre supuse 
ordinei de zi. 
  
  D-nul Budiș Constantin - precizează că era necesar ca să se înceapă ordinea de zi cu validarea 
mandatului de consilier local. 
 D -nul primar specifică că dacă era adus la cunoștință aceasta problemă înaintea prezentării ordinei 
de zi, modifica ordinea de zi. 
 
 D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi precizată mai sus.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 9 voturi pentru, se abțin d-nii consilieri Budiș 
Constantin și Dârloman Lucian. 
  
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind  eliberarea din functie a viceprimarului comunei Bodești, județul Neamt. 
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 Proiectul este  susținut de către d-nul consilier Budiș Constantin care a prezentat motivele pentru 
demiterea viceprimarului pe larg precizate restrâns în referatul de aprobare la proiect., susținut și de către 
d-nii consilieri inițiatori a-i proiectului de hotărâre. 
 Dreptul la replică la avut și d-na viceprimar Busuioc Elena. 
   În urma interpelărilor  și dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot secret 
proiectul de hotărâre, la care  d-nul secretar înmânează buletinele de vot  cu întrebarea: 
Sunteți de acord cu eliberarea din functie a viceprimarului comunei bodești, d-na Busuioc 
Elena ? la care se va  încercui opțiunea fiecărui consilier local. 
  În urma numărării voturilor  de către d-nul președinte de ședință cu secretarul general 
al comunei, au rezultat un număr de 4 voturi cu 'DA'  și 7 voturi cu 'NU'. 
 Proiectului de hotărâre menţionat nu  a fost adoptat. 
    
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019.  
 D-nul  primar dă cuvântul d-nei  Pașcu Mioara Sef serviciu contabilitate, financiar, 
impozite și taxe locale pentru prezentarea sumelor privind rectificarea de buget. 
  D-nul președinte de ședință, in urma dezbaterilor supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019.   
- Cine este pentru ? - 11 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.  46  
a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 04.04.2013 privind înființarea, 
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al  
comunei BODEȘTI, județul Neamț. 
 D-nul  primar dă cuvântul d-nului Pașcu Constantin  Șef SVSU pentru a răspunde  la 
interpelări și prezentarea acestuia. 
  D-nul președinte de ședință, in urma interpelărilor și dezbaterilor supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 04.04.2013 privind 
înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al  comunei BODEȘTI, județul Neamț.   
- Cine este pentru ? - 11 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.  47  
a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect de 
hotărâre  privind validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant. 
  Comisia de validare a întocmit procesul verbal prin care se propune validarea mandatului 
consilierului local ales la data de 5 iunie 2016, respectiv d-na Hulpoi Elena. 
 D-nul președinte de ședință  -  supune la vot validarea mandatului unui nou consilier 
local pe locul devenit vacant  
- Cine este pentru ?     - 11 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  48  
a consiliului. 
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 D-na Hulpoi Elena este invitată să depună jurământul.  
 D-nul secretar - Având în vedere faptul că  D-na Hulpoi Elena a depus jurământul, consider că sunt 
îndeplinite condiţiile cerute de lege şi, drept urmare, d-na Hulpoi Elena este consilier local și poate participa 
la dezbaterile ședinței consiliului local.  
   
  II. Prezentarea rapoartelor de activitate privind: 

− stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 1.01.2018 - 
31.12.2018; 

− stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 1.01.2019 - 
30.06.2019; 

− starea civilă; 
− urbanismul, amenajarea teritoriului și achiziții publice.  

 Rapoartele au fost prezentate consiliului local o dată cu materialele pentru ședință, care au fost 
transmise pe e-mail; 
 D-nul Corlade Neculai consideră că era necesar a se preciza articolul de lege în baza cărora au fost 
făcute rapoartele la stare civilă și urbanism. 
 d-nul secretar - prezentarea rapoartelor celor două compartimente nu sunt prevăzute de lege pentru 
a fi prezentate consiliului local, pe când  prezentarea rapoartelor privind stadiul de înscriere a datelor în 
registrul agricol sunt obligatorii să fie prezentate consiliului local conform legislației. 
    III. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 D-nul Budiș Constantin  aduce la cunoștință probleme privind colectarea selectivă a gunoiului, 
informarea cetățenilor precum și alte probleme privind colectare gunoiului. 
 D-na Ilisei Manuelea a precizat ca doamna viceprimar să ia măsuri pentru a ridica gunoiul care a fost 
fotografiat. 
 D-nul Tomescu Gheorghe ridică problema gradului de colectare a taxei de salubrizare; 
 D-nul Dârloman Lucian  precizează unele probleme privind colectare gunoiului 
 D-nul Crâșmariu Ioan aduce la cunoștință necesitatea realizării canalului de la 'Cantorie'. 
   
 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 până la aprobarea primului proiect al ordinei de zi,  care  se va arhiva 
în format electronic. Din cauza unor probleme tehnice ședință nu a fost înregistrată integral. 
 Înregistrarea audio-video a ședinței este transmisă pe site-ul  comunei Bodești www.bodesti.ro, spre 
consultarea cetățenilor. 
 
 

Președinte de ședință, 
Corlade Neculai 

Secretar general al comunei, 
Bostan Ionel 
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