ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28.11.2019,
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. 202 din 22.11.2019,
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 Planului de Măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
reciclabile provenite de la primărie, instituții, populație și agenții economici in Comuna Bodești, județul Neamț;
- iniţiatori – consilier: Neculai CORLADE;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
Ședința este prezidată de d-nul consilier Corlade Neculai.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune dezbaterii și la vot
procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 18.11.2019
- Cine este pentru ?
- 11 voturi “pentru”
Procesul-verbal a fost aprobat cu 11 voturi se abțin d-nii consilieri Dârloman Lucian și Hulpoi Elena,
motivat de faptul că nu au fost prezenți la ședința din data de 18.11.2019.
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 aprobarea Planului de Măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile
provenite de la primărie, instituții, populație și agenții economici in Comuna Bodești, județul
Neamț.
Proiectul este susținut de către d-nul consilier Corlade Neculai.
D-nul Budiș Constantin - prezintă următorul amendament:
Punctul 3. privind Raportarea rezultatelor colectării selective a deșeurilor reciclabile, alin. 1 din Planul
de masuri să aibă următorul cuprins:
ACȚIUNI: Viceprimarul comunei Bodești, județul Neamț este numit responsabil privind protecția
mediului și are responsabilitatea activității de colectare a tuturor deșeurilor din comuna Bodești. Acesta va
întocmi în termen de 30 zile un plan pentru implementarea colectării selective a deșeurilor la nivel comună ce
va fi supus aprobării Consiliului local Bodești
În urma interpelărilor și dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
amendamentul d-nului Budiș Constantin
Cine este pentru ? - 13 voturi “pentru” ;
Amendamentul a fost aprobat.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de Masuri privind colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile provenite de la primărie, instituții,
populație și agenții economici in Comuna Bodești, județul Neamț
Cine este pentru ? - 13 voturi “pentru” ;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 50 a
consiliului.
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II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
D-nul secretar a precizat că proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2020 a fost pus în dezbatere publică, acestea s-au indexat cu 4,6 % față de anul 2019 conform indicelui
de inflație și a fost stabilită taxa de salubrizare pentru anul 2020 la propunerea să se vină cu amendament,
întrucât acesta se va scumpi cu 80 de lei fără TVA, conform taxelor de mediu și trebuie stabilită conform
principiului 'plătește cât arunci'.
D-nul Hanganu Vasile precizează că ar trebui revizuite zonele de taxare.
D-nul secretar precizează că trebuie verificate zonele de taxare și propune ca membrii consiliului local
să stabilească taxa de salubrizare conform principiului 'plătește cât arunci'.
Ca urmare a dezbaterilor, Consiliul local decide ca în data de 12 decembrie 2019, ora 17 să se
întrunească pentru a dezbate taxele și impozitele locale înainte de a fi aprobate.
D-nul Budiș Constantin precizează că factorii de conducere au obligația legală să actualizeze listele
electorale și să ajute cetățenii pentru a-și actualiza buletinele cu domiciliul pe care îl au.
D-nul secretar precizează că listele electorale pot fi actualizate conform legislației și modului de operare
în registrul electoral, dar se poate lua legătura la SPCLEP Piatra Neamț pentru a demara procedurile de
actualizare a actelor de identitate ale cetățenilor care nu au înscris corect domiciliul.
D-nul Budiș Constantin precizează că la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 la art. 154
pct. 1 și 155 sunt stabilite unele atribuții ale primarului și roagă ca acesta să pună în aplicare punctul 155 pct.
3 litera a) privind prezentarea consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ - teritoriale, care se publică pe pagina de internet a
unităţii administrativ - teritoriale în condiţiile legii;. Art. 155 pct. 4 litera c) prezintă consiliului local informări
periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii și art. 154 pct. 1 Primarul asigură respectarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.
Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter
normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului,
a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Roagă ca în prima ședință de consiliu local să se aducă la cunoștință cum se pun în practică acestea.
D-nul Budiș Constantin - referitor la problema site-lui primăriei s-a pus problema de d-nul Corlade să se
facă o pagină de facebook a primăriei interactivă, aceasta este primăriabodești, cine o administrează?
D-nul primar - pagina de facebook o administrează firma care administrează și site-ul.
D-nul Budiș Constantin - nu peste mult timp este ziua 1 decembrie, sărbătorim 101 ani de la marea
unire, dacă primăria și-a propus ceva program de acțiuni și implicarea în acțiuni și de asemenea ce măsuri
va-ți propus pentru sărbătorile care urmează , sărbătorile de iarnă, dacă aveți să ne spuneți ceva..?
D-nul Tomescu Gheorghe - sunt comune care au renunțat la ziua comunei pentru a face altceva de
banii aceștia... mai bine se face o punte sau altele.
D-nul Crîșamariu Ioan precizează că s-a lucrat la podul de la 'Cantorie', s-a decolmatat, dar acolo o să
avem o problemă întrucât șanțul de la drumul modernizat este mai sus. Este necesar a se construi rigola
betonată promisă și balastarea drumului care duce la islaz.

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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