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Cuvânt înainte 
 

  
 
 

Publicarea "Raportului Primarului Comunei Bodești privind situaţia economică socială si de mediu 
pentru anul 2018este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reala deschidere si transparenţă a 
instituţiei noastre. 
 Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care primăria comunei Bodești le pune la 
dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea instituției, despre relaţia cu cetăţenii. 
 Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Bodești precum şi o 
dare de seamă privind starea economică şi socială a satelor care intră în componenţa comunei Bodești. 
 Principala mea preocuparea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei 
Bodești, a Consiliului Local Bodești, în anul 2018 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local 
şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Bodești, vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei 
Bodești, prin realizarea obiectivelor  in concordanță cu Strategia de Dezvoltare Economico-Socială 
Durabilă 2014 - 2020, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor 
întreprinse de administraţia publică; eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea 
condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei comunei Bodești, cât și în relaţiile cu 
instituţiile din comună, cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii. 
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 Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 155, alin. 3 lit."a", din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, care priveşte administraţia publică locală şi care are inserată în cuprinsul său imperativitatea 
ca primarul să prezinte în primul trimestru al fiecărui an un raport care să reflecte modul în care executivul 
Primăriei a gestionat în nume propriu şi în interesul cetăţenilor problemele publice şi patrimoniale ale 
comunei. 
 Aşa cum bine cunoaşteţi autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală 
în comune, sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. 
 Consiliul Local Bodești, ca autoritate deliberativă are în subordine un număr de 13 consilieri locali 
repartizaţi pe 3 comisii de specialitate, a căror activitate este reglementată prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Local, iar primarul ca autoritate executivă are în subordine 
aparatul de specialitate structurat pe compartimente, astfel: 
• Secretar; 
• Compartiment relații publice registratură, stare civilă și arhivă 
• Compartiment  asistență socială 
• Compartiment agricol, fond funciar și cadastru 
• Compartiment Juridic 
• Compartiment achiziții publice 
• Compartiment audit public intern 
• Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale 
• Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 
• Serviciul voluntar pentru situașii de urgență 
• Compartiment biblioteca comunală 
• Compartiment gospodărire comunală 
• Compartiment întreținere 
• Compartiment pază comunală 
 
 În anii anteriori s-a reclamat o deficienţă în ceea ce priveşte comunicarea dintre autorităţile locale 
şi cetăţeni, aşadar, din anul 2016 până în prezent  am pus accent pe transmiterea informaţiilor către 
cetăţenii comunei prin mai multe mijloace, inclusiv prin pagina de Internet şi pagina de Facebook a 
comunei Bodești. Este de menţionat că informarea şi asistarea cetăţeanului s-a efectuat atât în mod direct, 
cât şi prin telefon, în scris şi prin materiale informative afişate în vederea rezolvării problemelor ce ţin de 
administraţia publică, zilnic primind în audienţă cetăţenii care doresc acest lucru. 
 Analizând fluxul documentelor înregistrate în anii 2016-2018 se relevă o creştere a documentelor 
preluate şi înregistrate în anul 2018 faţă de anii anteriori, ceea ce înseamnă că la nivelul comunei noastre 
există încă suficiente probleme ce trebuie rezolvate. 
  
 Prezentarea activităţii salariaţilor Primăriei Bodești în anul 2018: 
 
 l.Secretar U.A.T. 
 Conform art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare în anul 2018 secretarul comunei îndeplinea următoarele atribuții: 
a) aviza, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local; 
b) participa la şedinţele consiliului local; 
c)asigura gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi 
între aceştia şi prefect; 
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; 
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor 
prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2050746


f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică 
ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului 
local; 
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.  
  În acest sens a asigurat emiterea unui număr de 244 de dispoziții ale primarului comunei și un 
număr de 74 de Hotărâri ale Consiliului local Bodești, participând la un număr de 17 ședințe ale consiliului 
local, asigurând lucrările de secretariat, convocarea consiliului local, comunicarea ordinei de zi a ședințelor 
și întocmirea proceselor verbale ale acestora. 
 A asigurat prin compartimentele de specialitate și persoanele abilitate comunicarea dispozițiilor 
primarului și hotărârilor consiliului local. 
 A  dus la îndeplinire și alte atribuții prevăzute de legi speciale și atribuții care au căzut în sarcina sa, 
cum ar fi: lucrările comisiei de fond funciar, atribuții de stare civilă, desfășurarea alegerilor, coordonarea 
activității de registru agricol, de arhivă și altele. 
 

2.Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale 
 
 Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ, a creanţelor si datoriilor, a plăţilor de casă și a 
cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare precum și a tuturor documentelor pe baza 
cărora s-au efectuat plăți din bugetul comunei; 
 Întocmirea balanţei de verificare și a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv Registrul - 
jurnal, Registrul - inventar și Cartea mare; 
 Verificarea și întocmirea situaţiilor financiare lunare; 
 Verificarea, centralizarea și întocmirea lunară a situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de 
personal la nivelul comunei; 
 Întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale și anuale la termenele stabilite de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice;  
 În cursul anului 2018 s-au elaborat și depus la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, 
bilanţurile contabile trimestriale și bilanţul anual. De asemenea, s-a întocmit un buget iniţial si un număr de 
10bugete rectificate de venituri și cheltuieli toate fiind depuse la Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Neamț. 
 Pe parcursul anului 2018, biroul de contabilitate a urmărit respectarea cu precădere a măsurilor 
dispuse în urma controlului efectuat de Camera de Conturi Neamț. 

Bugetul local al comunei Bodești a fost aprobat inițial la un nivel de 
5.015.610 lei la venituri si 5.064.610  lei la cheltuieli, prin H.C.L. nr.12/15.02.2018; 

Bugetul local a fost rectificat ulterior prin HCL nr. 24/30.04.2018, HCL nr. 36/31.05.2018, HCL nr. 
42/26.06.2018, HCL nr.46/26.07.2018, HCL nr. 49/09.08.2018, HCL  nr.57/20.09.2018, HCL nr. 
59/05.10.2018, HCL nr.63/25.10.2018, HCL nr.67/28.11.2018 si HCL nr.73/27.12.2018. 

Bugetul Consiliului local al comunei Bodești pe anul 2018 aprobat la suma totală de 
5.015.610 lei, a fost repartizat la partea de venituri,astfel:  

-lei- 

Cod  Denumirea indicatorilor Prevederi inițiale Prevederi definitive Incasări 
realizate 

04.02  Cote și sume defalcate din i.v. 649.000  734.000                    
788.164 

03.02 Impozit pe venit - -               2.630 

07.02  Impozite și taxe pe proprietate 343.950  343.950  308.554  

11.02  Sume defalcate din TVA 3.115.000  2.835.000  2.820.816  

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Iasi/structura/structurisubordine/AJFP_Neamt/
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16.02 Impozit pe mijloace de 
transport 186.530 186.530 248.078 

30.02  Venituri pe proprietate-
concesiuni 79.350  79.350  81.894  

34.02 Venituri din taxe 
administrative - - 14 

35.02  Venituri din amenzi 114.160  114.160  122.671 
36.02  Diverse venituri 156.330  156.330  204.323  

37.02 Transferuri voluntare(donații 
și sponsorizări) - - - 

39.02 Venituri din valorificarea unor 
bunuri - -             - 

42.02  Subvenții 371.290 1.241.000          946.200 

 T O T A L          5.015.660 5.809.580  5.523.344  
 

Din suma totală de 6.705.250  lei,aprobată pentru anul 2018,s-au deschis credite bugetare în sumă 
de 5.595.596  lei,plățile efectuate fiind de 4.976.410  lei,astfel: 

      -lei- 
Denumirea indicatorilor Prevederi  Plăți  

Cheltuieli totale,d.c: 6.957.210  4.976.410 

• Cheltuieli curente: 
• Cheltuieli de personal;  
• cheltuieli materiale ;  
• asistență socială; 
• alte cheltuieli 
• alte transferuri 
• proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 
• fond de rezervă la dispoziția autorităților locale 

4.698.310 
2.031.840 

1.538.720 

581.100 

100.000 

- 

194.690 

 

251.960 

3.922.099 
1.928.234 

1.366.750 

527.534 

99.581 

- 

 

 

- 

Cheltuieli   de capital                    2.258.900 1.054.311 
 
Pe capitole bugetare cheltuielile se prezintă astfel: 

                    -lei-  
Cod  Denumirea indicatorilor Credite inițial 

aprobate 
Credite definitiv 

aprobate 
Plăți efectuate 

51.02  Autorităti publice 1.427.830  2.206.020  1.480.663  
54.02 Alte servicii publice generale 456.810 251.960 - 

56.02 Transferuri cu caracter general 
diferite nivele ale administrației - - - 



61.02  Ordine publică 293.380  333.180           261.505  
65.02  Învățământ  340.000  1.350.900  1.048.079  
66.02  Sănătate  91.290 120.950  115.545  
67.02  Cultură 201.600  247.500  239.868  
68.02  Asistență socială 1.327.100           1.047.100  991.988  
70.02  Servicii și dezvoltare publică 280.000 316.500  289.726  
74.02  Protecția mediului 176.600 188.100 187.762  

80.02 Acțiuni generale economice și de 
muncă 50.000 50.000 - 

83.02 Agricultură,silvicultură și vânătoare    
84.02  Transporturi        420.000 845.000  361.274  

 T O T A L  5.064.610  6.957.210 4.976.410  
 
 Excedentul anual al bugetului local,în sumă de 546.934,26 lei, a fost utilizat la constituirea fondului 
de rulment. 
 Angajamentele legale rămase de plătit la finele anului 2018, în sumă de 167.525,51  lei,  reprezintă: 
  Furnizori ……………….......................................             176,51 lei; 
  Decontări cu salariații și contribuții aferente............... 167.349      lei; 
 
 Menționăm că administrarea si utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea Legii privind 
finanțele publice locale, a Legii contabilității, precum și a celorlalte acte normative în vigoare. 
 Totodată, menționăm că darea de seamă contabilă pentru anul 2018  a fost întocmită conform 
normelor în vigoare și avizată de Trezoreria Piatra Neamț, unde comuna Bodești își are deschise conturile, 
care a confirmat exactitatea soldurilor. Situațiile financiare privind încheierea exercițiului financiar 2018  
întocmite de instituțiile de învățământ subordonate, au fost centralizate la nivelul Primăriei Bodești, 
împreună cu darea de seamă contabilă a Consiliului local au fost consolidate,în vederea depunerii la A.J.F.P. 
Neamț. 
 
 Cuantumul impozitelor și taxelor locale încasate de la contribuabili, persoane fizice sau juridice, în 
anul 2018, este de 870.230 lei. 
 La solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 502 certificate de atestare fiscală. 
 Un număr de 64 persoane (cu handicap, veterane, etc.) au solicitat și depus documente justificative 
pentru scutirea de la plata impozitului, în sumă totală de 18.123 lei. 
 Lista de rămășițe la 31.12.2018 pentru contribuabili persoane fizice și juridice a fost în sumă de 
1.155.341 lei. 
 Au fost înmatriculate un număr de 365 autovehicule și au fost scoase din evidențe un număr 201 de 
autovehicule. 
 S-a acordat bonificație unui număr de 904 contribuabili, toți persoane fizice, în sumă totală de 
18.158  lei. 
 Pe raza comunei Bodești își desfășoară activitatea operatori economici, persoane fizice și persoane 
juridice. 
 În ceea ce privește persoanele fizice autorizate și obiectul lor de activitate conform Clasificării 
activităților din economia națională. Persoanele juridice sunt reprezentate de societățile cu răspundere 
limitată al căror principal obiect de activitate îl reprezintă comerțul. 

 
 3. Compartiment agricol, fond funciar și cadastru 

 
În temeiul art.7, alin.4 din Ordinul 95/153/1998/2341 din 21.04.2010 pentru aprobarea Normelor 

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019  a fost depus spre informare 
Consiliului Local al comunei Bodești analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol. 



Compartimentul Agricol se află în subordinea Secretarului Comunei Bodești şi are în componenţă un 
post de consilier şi un post de referent. 

Atribuţiile Serviciului Agricol sunt următoarele : 
1. Înregistrarea în Registrul Agricol, atât pe suport de hârtie cât şi în baza de date electronică, a persoanelor 
fizice şi juridice proprietari de terenuri şi/sau animale prin declaraţii anuale în baza cărora se eliberează : 
- adeverinţe necesare pentru burse, spitalizare, instanţă, subvenţii, etc. 
- certificate de producător, 
- rapoarte statistice 
2. Înregistrarea contractelor de arendă. 
3. Verificarea dosarelor, întocmirea planurilor parcelare, punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite 
conform legilor de restituire a proprietăţilor. 
4. Înregistrarea în baza de date informatizată a tuturor modificărilor care apar prin donaţii, moşteniri, 
vânzări – cumpărări şi întreţinerea cadastrului agricol. 

În anul 2018 au fost prelucrate de către personalul Compartimentul Agricol următoarele documente : 
 - înregistrarea în Registrul Agricol a persoanelor fizice şi juridice proprietari de teren şi animale prin 
declaraţii anuale – tipul 1- 2558 poziții; 
 - înregistrarea în Registrul Agricol a asociaţiilor agricole, a societăţilor comerciale cu capital privat 
şi a celor cu capital mixt care deţin terenuri agricole în exploatare – tipul 3 – 67, tipul 4 – 16 poziții; 
 - eliberarea de adeverinţe care certifică deţinerea în proprietate a unor suprafeţe de teren conform 
datelor declarate în Registrul Agricol pentru persoanele fizice şi juridice necesare pentru APIA –650 
adeverinţe; 
 - eliberarea de adeverinţe necesare pentru ajutor social, spitalizare, obţinerea pensiilor pentru 
persoane cu dizabilități, burse şcolare, cărți de identitate,rechizite, căldura, etc.- 2650 adeverinţe; 
 - adeverinţe necesare pentru organele de cercetare penală, instanţă – 55 adeverinţe; 
 - verificarea în baza de date a suprafeţelor de teren, declarate în Registrul Agricol, necesare 
birourilor notariale pentru succesiuni – 89 verificări; 
 -eliberarea anexelor 24 pentru succesiune -8; 
 - verificarea, înregistrarea, vizarea declaraţiilor în vederea stabilirii impozitului pe teren pentru 
persoane fizice şi juridice conform Legii nr.541/2003 cu modificările şi completările ulterioare -3158 
declaraţii fiscale; 
 - eliberarea certificatelor de producător agricol pentru valorificarea produselor vegetale şi animale pe 
piaţa liberă, prin completarea proceselor-verbale constatatoare în urma verificării pe teren a existenţei 
produselor agricole - 38 certificate( noi + vize); 
 - rezolvarea corespondenţei pentru Compartimentul Agricol prin Registratură – 120 cereri; 
  - verificarea în baza de date informatizată a extraselor CF în vederea eliberării certificatelor de 
urbanism sau a autorizaţiilor de constructie - 20 poziții; 
 - înregistrarea în Registrul special a arendaşilor, persoane fizice şi juridice, care cultivă terenuri, a 
contractelor de arendare şi a actelor adiţionale la contractul de arendare 418 contracte; 
 - verificarea unui număr de 1209 gospodării, în vederea verificării veridicităţii declaraţiilor înscrise 
în Registrul agricol, cu privire la deţinerea, utilizarea terenurilor agricole, animalelor, produselor animale şi 
vegetale, destinate comercializării în targuri şi pieţe; 
 -comunicarea verbală în număr de aproximativ 800 persoane invitate în vederea prezentării pentru 
înregistrarea şi completarea la zi a Registrului agricol. 
 
  În ceea ce privește activitatea de fond funciar s-au emis un număr de 16 titluri de proprietate  și 
corectat un număr de 10 titluri de proprietate la care s-au întocmit documentațiile cadastrale. S-a raspuns la 
petițiile cetățenilor, adreselor instanțelor de judecată și cabinetelor de avocatură  în legături cu aplicarea 
legilor fondului funciar. 
 Activitatea de cadastru  a cuprins în general întocmirea proceselor verbale de punere în posesie, a 
planurilor care a sta la baza emiterii acestora și măsuratori la litigii sau neconcordanțe în teren. 



 În activitate de fond funciar și cadastru a fost acordată consultanță verbală cetățenilor  în legătură cu 
aplicarea legislației în materie. 
 

 
 4.Compartimentul de asistenta socială 

 Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Bodeşti are ca obiectiv acordarea 
serviciilor sociale cu caracter primar şi specializate, menite să asigure prevenirea, limitarea şi înlăturarea 
efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap, victime ale violenţei domestice, precum şi a 
oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială. 
 Referitor la asistența socială, în anul 2018 au fost înregistrați în evidențele Compartimentului de 
asistență socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, un număr de 33 persoane titulari 
ai ajutorului social. Beneficiarii de ajutor social apți de muncă primesc plata numai după efectuarea orelor 
de muncă lunare în folosul colectivității locale și după obținerea vizei de la Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Neamt, trimestrial, unde sunt înregistrați ca șomeri neindemnizați în căutarea 
unui loc de muncă.  
 Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada rece conform Legii nr. 416/2001 în anul 
2018 a fost in cuantum de 9570 lei, pentru 33 de persoane.  
 Tot pentru perioada sezonului rece au fost acordate ajutoare pentru încălzirea locuinței, unui numar 
de 16 familii si persoane singure, in cuantum de 3615 lei.  
 Având in vedere prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în anul 2018 au fost în plata 43 dosare. 
 În ceea ce privește protecția copilului, nu au existat situații de abandon de copii. 
 Protecția și promovarea drepturilor copilului, la nivel local, este monitorizată de  Compartimentul de 
asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 Activitatea privind protecția și promovarea drepturilor copilului se desfășoară în colaborare cu 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Neamt. 
 In anul 2018, erau angajati ca asistenti maternali profesionisti de catre DGASPC Neamt, 10 persoane 
din comuna Bodesti. Totodata, 4 copii erau cu masura de protectie speciala- plasament familial.  
 În anul 2018 s-au primit la nivelul comunei următoarele prestații sociale: 

-alocații de stat – 47 dosare; 
  - indemnizații pentru creșterea copilului –  20 dosare; 
  - stimulent de inserție – 4 dosare. 
 S-a trimis, lunar, situația privind noile dosare, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială-Neamț.  
 În domeniul minori și familie, avand ca obiect divorțul, au fost efectuate 13 anchete psihosociale, iar 
alte 4 anchete sociale fiind necesare pentru alte cauze(solicitate de către Judecatorie). Totodata, au fost 
efectuate și anchete sociale, cu privire la situația unor familii, a căror copii sunt instituționalizați în centre 
rezidențiale, sau beneficiază de măsură de protecție specială la asistent maternal profesionist. 
  Având în vedere Legea nr.248/ 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate,  în anul 2018, 4 copii au beneficiat de tichete sociale de 
grădiniţă în cuantum de 50 lei. Totodata, au fost efectuate 65 de anchete sociale pentru burse sociale, burse 
de orfan, bani de liceu. 
 În anul 2018 au beneficiat de asistenți personali un număr de 22 persoane și alte 40 persoane au 
beneficiat de indemnizația cuvenită conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare. Au fost efectuate 
anchete sociale pentru încadrarea într-un grad de handicap sau reevaluarea gradului de handicap a unor 
persoane, cât și vizite la domiciliu împreuna cu asistentul social și psihologul din cadrul DGASPC Neamț. 
În cadrul compartimentului de asistență socială, activitatea asistentului comunitar  medical în anul 2018 s-a 
adresat persoanelor aflate în dificultate: persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane imobilizate la 



pat, copii 0-1 an, copii 1-18 ani cu probleme medicale și sociale, gravide, bolnavi de TBC, persoane cu 
HIV/SIDA. 
Activitatea a constat în vizite de monitorizare, consiliere și acte medicale. Numărul total de servicii oferite a 
fost de 1326.  
 Totodată, au fost organizate 16 activități de educație pentru sănătate conform calendarului național 
de la Ministerul Sănătății, în cadrul cărora beneficiarii au fost informați asupra unor afecțiuni frecvente și 
prevenirea acestora. Participanții au primit pliante, teste pentru diabet, măsurarea tensiunii arteriale, teste de 
sarcină, prezervative. Aceste materiale au fost puse la dispoziție de către DSP Neamț.   
 În cadrul Compartimentului de asistență socială, asistentul social împreuna cu asistentul medical 
comunitar au efectuat împreuna vizite de monitorizare, consiliere și anchete sociale, pe toată perioada anului 
2018. 
 
 5.Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei comunei Bodești 
şi Compartiment Achiziţii Publice 

 

 Activitatea Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei comunei 
Bodești s-a desfăşurat  cu efectivul total de 1 persoane – consilier, ce a asigurat verificarea executării 
construcţiilor, a lucrărilor de investiţii, recepţiile acestora. 
 Principalele activităţi desfăşurate de Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului sunt:  
 - avizare documentaţii de urbanism (Planuri Urbanistice de Detaliu şi Planuri Urbanistice Zonale) în 
vederea realizării unor obiective de utilitate publică, locuinţe şi dotări aferente, spaţii comerciale şi spaţii 
prestări servicii, sedii firme şi birouri; 
 - întocmirea materialelor necesare proiectelor de hotărâri pentru Consiliul Local al Primariei 
comunei Bodesti; 
 - eliberarea certificatelor de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire  pe baza 
documentaţiilor depuse conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile aceleaşi legi; 
efectuarea recepţiilor la finalizarea lucrărilor de construcții; 
 - întocmirea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru construcţii 
realizate fără autorizaţie de construire, cât şi pentru cele executate cu nerespectarea documentaţiilor faza 
D.T.A.C. ; 

-întocmirea certificatelor de atestare a edificării construcţiilor, în vederea notării acestora în Cartea 
Funciară. 
  S-au transmis, trimestrial, raportările la Directia Judeţeană de Statistică în ceea ce priveşte situaţia 
locuinţelor nou realizate;   
 S-au transmis, lunar, la Inspectoratul Teritorial în Construcţii, situaţia autorizaţiilor de construire 
regularizate, precum şi valoarea finală a lucrărilor ; 
rezolvarea cererilor şi petiţiilor. 
 Întreaga activitate desfăşurată de către Compartimentul U.A.T. s-a realizat în bune condiţii, 
respectându-se prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al Comunei Bodesti, cât şi a Regulamentului Local 
de Urbanism aprobat, răspunzându-se în termen solicitărilor persoanelor interesate.     
 În cursul anului 2018, s-au emis un număr de  27 autorizaţii de construire şi 3 autorizaţii de 
desfiinţare ;  
 S-au eliberat un număr de 38 certificate de urbanism;  
 Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a eliberat în cursul anului 2018 un număr de 8 
Certificate de atestare a edificării construcţiilor în scopul intabulării lor în Cartea Funciară . 
 În anul 2018 , Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a emis o serie de autorizaţii de 
construire pentru obiective de importanţă deosebită , cum sunt: 
  - Reabilitare scoala gimnaziala, cu clasele I-VIII, comuna Bodesti, judetul Neamt"; 



  -  Construire garaj acoperit, garaj deschis si platforma auto prin demolare construcție cu 
funcțiunea de grajd, comuna Bodesti, judetul Neamt; 
 De asemenea, au fost eliberate o serie de autorizaţii de construire pentru branşamente la reţelele 
publice de apă și reţelele publice de transport a energiei electrice - un număr de 38. 
 În cursul anului 2018, Compartimentul U.A.T.  a colaborat la elaborarea Hotărâri ale Consiliului 
Local care au fost duse la îndeplinire parţial sau total. 
 De asemenea, tot in cadrul compartimentului s-au desfășurat și activități de Management al 
Proiectelor şi Achiziţii Publice ; 
 Activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului pe parcursul anului 2018: 
1. Proiect ”Sistem de supraveghere video în comuna Bodești, județul Neamț”, ce este în cadrul sesiunii de 
proiecte derulată de FEADR, Masura M1/6B - ”Investitii pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL” - 
Asociația Tinutul Răzeșilor – 
 - procedura de achiziție;  

-monitorizare şi raportare. 
 2. Proiect CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE , în comuna Bodești, Județul 
Neamț – finanțat  FEADR măsura M2/6B “Investiții în infrastructura socială pentru combaterea sărăciei și 
favorizarea incluziunii sociale”- GAL”-Asociatia Ținutul Răzeșilor 
 - monitorizare şi raportare ; 
  -pregătirea documentelor, organizarea şi desfăşurarea atât a achiziţiilor de servicii, de informare şi 
publicitate a proiectului şi de dirigenţie de şantier, cât şi a achiziţiei de lucrări şi semnarea contractelor de 
servicii şi a contractului de lucrări; 
 3. ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS, COMUNA BODESTI, JUDEȚUL NEAMȚ  
depus în anul 2018 și finanțat în anul 2019 prin Programul LEADER 2014-2020, Strategia de Dezvoltare 
Locală a Asociației Ținutul Răzeșilor, Submasura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală, Masura M1/6B – Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL – 
Versiunea 05 /martie 2019; 
 4. Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, Județul Neamț –finanțat FEDR : 
POR/2017/10/10.1a/7regiuni; 
   -monitorizare şi raportare; 
 
 Întocmirea temelor de proiectare şi organizarea procedurilor de achiziţie de servicii pentru 
elaborarea de documentaţii tehnico-economice . 
  Întocmirea documentaţiilor de atribuire şi realizarea achiziţiilor din Programul anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2018 pentru bunuri, servicii şi lucrări, pe baza referatelor de necesitate aprobate ale 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bodești.  
 Întocmire documentaţii, raportări şi statistici solicitate de Institutul de Statistică – Direcția de 
Statistică Neamț, Inspectoratul de Stat în Construcții Neamț și Consiliul Judeţean Neamț,etc. 
 -Organizarea procedurilor de licitație pentru concesiune terenuri. 
 
6.Compartiment relații publice registratură, stare civilă și arhivă 
 
 În activitatea de registratură s-au înregistrat 6352 de numere, s-a primit și transmis corespondența la 
instituțiile abilitate, cât și cererile cetățenilor. 
  
 În activitatea de relații cu publicul s-au transmis în timp util răspunsurile. Au fost acordate 
cetățenilor informații. 
  
 În activitatea de stare civilă  s-au intocmit: 

1.  6 acte de naștere din care : 5 acte transcrise și 1 act înscris în urma adopției. 
 În urma actelor înregistrate, au fost întocmite și trimise la S.P.C.L.E.P. Piatra-Neamț, în termen de 
10 zile de la data înregistrării fiecărui act de naștere. 



 Pentru actul de naștere ( adopție) s-a întocmit și trimis comunicare de naștere la locul de naștere al 
minorului. 
 S-au eliberat la cerere în urma înregistrării nașterii 6 certificate de naștere.  
 
 2. 23 Acte de căsătorie ( în 2 exemplare)  
 După înregistrarea cererii de căsătorie s-a întocmit publicația de căsătorie: 1 exemplar la dosar , 1 
exemplar la avizier, 1 exemplar la primăria de domiciliu pentru fiecare dintre soți. 
  În urma actelor înregistrate, au fost întocmite și trimise în termen de 10 zile de la data înregistrării 
fiecărui act de căsătorie: 23 adrese de înaintare + 23 extrase de căsătorie la S.P.C.L.E.P. de domiciliu pentru 
fiecare persoană căsătorită și 23 extrase de căsătorie + 23 adrese de înaintare la Registrul Național al 
Regimurilor Matrimoniale privind regimul matrimonial ales.  
 Dupa întocmirea actelor de căsătorie s-au operat mențiuni pe exemplarul I ( termen rezolvare 10 zile 
de la încheierea căsătoriei) pe actele de naștere la persoanele născute în Comuna Bodești; mențiunile au fost 
trimise și la exemplar II. 
 Au fost întocmite și trimise mențiuni la locul nașterii pentru fiecare persoană care a încheiat 
căsătoria.  

În urma actelor de căsătorie înregistrate, au fost eliberate 23 de certificate de căsătorie.  
 3 .  72 Acte de deces (în 2 exemplare ); 
 În urma actelor înregistrate, au fost trimise în termen de 10 zile de la data înregistrării fiecărui act de 
deces 99 de borderouri cu buletinul de identitate / carte de identitate la S.P.C.L.E.P. Piatra-Neamț. 
S-au radiat persoanele decedate din listele electorale.  
 Dupa întocmirea actelor de deces s-au operat 148 de mențiuni ( termen rezolvare 10 zile de la 
încheierea decesului) pe actele de naștere și căsătorie ale persoanelor decedate. 
 În urma actelor de deces înregistrate au fost eliberate certificate de deces și adeverințe de înhumare. 

 Au fost primite, operate și trimise 198 de mențiuni la alte primării din țară, având ca termen 10 zile 
de la înregistrarea fiecărei mențiuni.  
  
 7.Serviciul voluntar pentru situații de urgență 
 
              Serviciul voluntar pentru situații de urgență BODEȘTI , înființat prin HCL  Nr.48/30.11.2005 și 
modificată cu HCL Nr.16/4.04.2013a fost reorganizat prin HCL  Nr. 21/30.04.2014 și HCL 
Nr.140/25.11.2016 si are următoarele atribuții principale: 
           - era un serviciu de categoria I a ce avea în componență un nr. de 40 de persoane 2 angajate și 38 
voluntari  
           - desfăşura activităţi de prevenire, informare, educare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor, măsurilor, instrucţiunilor şi normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă şi de 
pregătire a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă; 
          -executa acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, evacuare, adăpostire 
şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale şi de prim ajutor în situaţii de urgenţă; 
         - desfăşura activităţi de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă în cooperare cu alte 
servicii de urgenţă şi / sau structuri cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă; 
         -punere în aplicare, în limita competenţelor legale, măsurile stabilite şi dispuse de comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea condiţiilor minime de 
supravieţuire a populaţiei în astfel de situaţii; 
         - colabora cu toate structurile locale,zonale şi/sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 
asigurarea unor intervenţii operative şi eficiente în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 
        În decursul anului 2018  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bodești a fost solicitat și alertat 
într-un numar de 11 cazuri după cum urmează: 
  - 4 incendii la gospodăriile populației –comparativ cu 6 în 2017 
  - 1 incendiu de vegetație uscată – comparativ cu 4 în 2017 
  - 1 acțiune de salvare persoane sau animale – comparativ cu 5 în 2017 



  - 5 intervenții pentru îndepartarea urmărilor fenomenelor meteo – comparativ cu 5 în 2017. 
 Au fost întocmite toate planurile și raportările solicitate de către ISU Neamț, am participat la      
instruirile prevăzute în Planul de pregătire pentru situații de urgență pentru anul 2018.   
          La solicitarea ISU Petrodava am întocmit și înaintat spre avizare Planul operativ de acțiune împotriva 
înzăpezirilor pentru iarna 2018-2019 iar la solicitarea SGA Neamț am întocmit Planul de aparare împotriva 
inundațiilor pentru perioada 2018-2021. 
            Din sumele alocate de la bugetul local pentru S.V.S.U. în anul 2018, în suma de 42000 lei au fost 
achiziționate următoarele bunuri: 
   Ch. materiale necesare bunei desfășurări a activității  -   7700 lei 
   Indemnizații voluntari conf. HCL 16/31.03.2014       -   3300 lei 
   Asigurări                                                                      -   4000 lei   
   Combustibil                                                                  - 15500 lei                               
    TOTAL             30500 lei 
 În vederea bunei desfășurări a activității în domeniul situațiilor de urgență și în conformitate cu 
Planul de pregătire pentru situații de urgență pentru anul 2018în ceea ce privește pregătirea persoanelor cu 
funcții de conducere, s-a facut programarea secretarului comunei la cursul de pregătire organizat de Centrul 
Zonal Bacău în perioada septembrie 2019 prin Ordin al Prefectului - Județul Neamț. 
 Se poate concluziona faptul că structura cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor constituită 
la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a desfăşurat o activitate cu eficienţă bună, cu un caracter 
permanent şi susţinut, acest lucru reflectându-se de fapt în scăderea semnificativă a numărului de incendii 
(la locurile de muncă, pe mirişti, în plantaţii şi la gospodăriile cetăţenilor). 

 8. Compartiment Juridic 
 
  Activitatea compartimentului juridic a fost asigurată prin contract de asistență juridică. În acest sens 
s-a reprezentat comuna Bodești și Primaria comunei Bodești de câte ori a fost nevoie, în instanța de 
judecată. 

 9. Compartiment audit public intern 
 
 Activitatea de audit a fost asigurată prin Asociația comunelor din România, în acest sens au fost 
întocmite rapoartele de audit și a fost verificată activitatea comunei Bodești din punct de vedere finaciar 
contabil. 
 
 10.  Compartiment bibliotecă comunală 
 
 În decursul anului 2018, au fost organizare acțiuni culturale specifice dedicate scriitorilor și poeților: 
Ion Luca Caragiale, Ion Creanga, Mihai Eminescu, George Cosbuc, Delavrancea, precum și Ziua dedicată 
mărțișorului, Ziua internațională a Femeii, Ziua Copilului,etc. 
 În anul 2018 a fost “Centenarul Marii Uniri-100 ani” și comemorarea Eroilor din Primul Război 
Mondial. Acest eveniment a fost marcat de-a lungul întregului an, prin cântece și versuri patriotice, dar și 
prin vizionarea de filme tematice și multe activități în sala de lectură a bibliotecii,care a găzduit invitați de 
seamă: consilieri locali, profesori și învățători, copii și părinți, veterani de război, dar și conducerea 
primăriei, d-nul primar și d-na viceprimar.  
  Tot în anul 2018 am avut plăcerea să găzduim editura „Viață și sănătate”, unde, cu acest prilej, 
elevii claselor a VII-a si a VIII-a, au învățat cum să mănânce și sa trăiască sănătos, primind sfaturi foarte 
utile pentru o alimentație corectă și un mod de viață sănătos. 
  În luna iulie, în biblioteca comunală a fost mutat un depozit de carte într-un spațiu nou, mai ușor 
accesibil pentru utilizatori, apoi a fost efectuată o igienizare a bibliotecii (reparații și var lavabil). 



 De precizat este și faptul că biblioteca înregistrează un număr de 9935 volume,din care 141 
volume  au fost achiziționate în anul 2018 din finanțare publică și 124 volume din donații (donatori, 
d-nul Budiț Constantin și d-nul Budiș Ionel), utilizatori în număr de 438. 
 Începând cu anul 2010, biblioteca a fost inclusă în programul Biblionet – Lumea în biblioteca mea, 
program prin care aceasta a fost dotată cu 4 computere, imprimantă, scanner și video-proiector.  
 

 
 
  



  
 
 11. Compartiment gospodarire comunală 
 
  În cadrul acestuia compartiment au fost angajate doua persoane pentru a asigura o bună desfășurare 
a acestei activități.  
 Din cadrul compartimentul mai fac parte și 3 conducători auto, din care 2 asigură transportul elevilor 
cu microbuzele școlare și un conducător auto pentru utilajele unității din cadrul platformei de gunoi de 
grajd. 
 Compartimentul a asigurat întreținerea spațiilor verzi, igienizarea clădirilor aparținând Comunei 
Bodești, decolmatarea unor podețe, curățarea șanțurilor, a rigolelor și întreținerea drumurilor. 
 
 12. Compartiment întreținere 
 
 Acest compartiment a asigurat curățenia și încăzirea în sezonul rece în sediul Primăriei comunei 
Bodești și a bibliotecii comunale. 
  
 13.Compartiment pază comunală 
 
 În acest compartiment își desfășoară activitatea un număr de 3 paznici care asigură paza obiectivelor 
Comunei Bodești și a locuințelor persoanelor fizice. 
 
 Sănătate 

În comuna Bodești funcţionează un număr de 2 cabinete medicale, fiecare având medic și un 
asistent,dar și un cabinet stomatologic. Comuna Bodești are și o farmacie.  

În anul ce a trecut s-areparat și modernizat o parte din interiorul dispensarului medical. 



 De asemenea, in localitatea Bodești funcţionează și un Dispensar Veterinar , avândun medic 
veterinar  care asigură asistență medicală veterinară de specialitate. 
 S-au demarat procedurile și avem semnat contract de finanțare pentru construirea unui “Centru de zi 
pentru persoane defavorizate” în comuna Bodești, care va fi construit în spatele dispensarului uman din 
comuna Bodești.  
 
 Drumuri 
 În anul 2018 s-au reparat și întreținut străzile comunale nemodernizate cu utilajele proprii din dotare. 
 Am depus studiile de fezabilitate pentru accesarea de fonduri pentru a moderniza 5 km de drum din 
comuna Bodești, dar nu am avut finanțare proiectul fiind eligibil. În anul 2019 acest proiect s-a finanțat din 
Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru care a fost semnat contractul de finanțare. 
  Avem în plan să întocmim  studii de fezabilitate pentru modernizarea tuturor străzilor din comună, 
pentru a fi depuse pe măsurile care se vor deschide în vederea accesării de fonduri europene sau fonduri 
guvernamentale. 
  
 Învăţământ 
  La nivelul comunei Bodești  în anul 2018 a funcționat  o rețea şcolară din comuna Bodești, Judeţul 
Neamţ, după cum urmează: 

 
Nr.  
crt. 

 

Unitate de învăţământ  
pentru învățământul  

gimnazial 
Tip unitate Nivel 

școlarizat Adresa  

1.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
COMUNA BODEȘTI 

Unitatea de învăţământ cu 
personalitate juridică (PJ) 

PRE, PRI, 
GIM 

SAT BODEȘTI, 
STRADA ȘTEFAN 
CEL MARE NR. 98, 
COMUNA BODEȘTI, 
JUDEŢUL NEAMŢ 

2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
BODEȘTII DE JOS 

Structură şcolară arondată 
(AR) 

PRE, PRI, 
GIM 

SAT BODEȘTII DE 
JOS,  STRADA 
PRECISTA, NR. 50, 
COMUNA BODEȘTI, 
JUDEŢUL NEAMŢ 

 
 Rețeaua școlară a funcționat cu un număr de 349 elevi, din care 160 - învăţământ primar, 118 -
învăţământ gimnazial  și 71 elevi la grădiniță; 
 În anul 2018 s-au finalizat lucrările de reabilitare ale Școlii Gimnaziale Bodești. Cele 3 școli 
funcționale din Comuna Bodești sunt modernizate beneficiind de încălzire - centrală, având grupuri sanitare 
cu apă curentă și au avizele necesare pentru funcționare.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUZII LA RAPORT 
 
 
 
 

 Prin acest raport am prezentat activitatea desfăşurată de Consiliul Local Bodești, aparatul de 
specialitate propriu al Primarului. 
 Desigur, mai sunt foarte multe de realizat, cunoaştem toate problemele cu care se confruntă cetăţenii 
acestei localităţi şi în perioada următoare după finalizarea investiţiilor deja începute, vom acorda o atenţie 
majora în dezvoltarea acestor zone. 
 Toate acestea sunt rezultatul unei munci în echipă, al cărui principal obiectiv este acela de a crea o 
administraţie publica locală eficientă, în folosul cetăţeanului. 
 Dezvoltarea comunei Bodești trebuie sa se realizeze în mod echilibrat. Banii sunt de o covârşitoare 
importanţă pentru realizarea unor investiţii de anvergură, dar la fel de importantă este şi gestionarea 
eficientă a bugetului, ca urmare a identificării și prioritizării nevoilor comunităţii. 
 Totodată prin acest raport, instituţia pe care o reprezint, dovadă a deschiderii și transparenţei pe care 
o manifestă, pune la dispoziţia cetăţenilor, în format scris și electronic, date concrete despre modul în care 
au fost îndeplinite datoriile legale și morale față de localitatea noastră. 

 Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat în anul 2018 şi sper să fiţi alături de mine, 
pentru ca astfel să putem finaliza proiectele aflate în curs de derulare precum şi materializarea celor viitoare. 

 

 

 

 Primarul comunei Bodești, 

Marinel BARNA 


