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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 23.12.2019,  
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. 219 din 16.12.2019, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință  ordinară, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.  
  Prin Dispoziţia nr. 221 din 23.12.2019, PRIMARUL a  dispus suplimentarea ordinei de zi stabilită prin 
Dispoziția nr. 219 din 16.12.2019 cu doua puncte,  și întrucât la ședință este prezent și directorul companiei 
APASERV, ordinea zi  a ședinței a fost propusă după cum urmează: 
 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 2. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 3. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 
2020;  
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ, pentru anul 2020 - 
2021; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 5. HOTĂRÂRE privind  stabilirea condiţiilor de acces pe doua rețele stradale din comuna Bodești a 
mijloacelor de transport aparţinând S.C. AQUA PARC S.R.L.; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 6. HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces, respectiv acordarea dreptului de 
folosinţă cu titlu gratuit asupra unor suprafeţe de teren aparţinând proprietăţii publice şi private a Comunei 
Bodești pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 7. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și martie ale 
anului 2020; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 8. HOTĂRÂRE privind inscripționarea autoturismelor și utilajelor Comunei Bodești; 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 9. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor 
de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 2 a Consiliului Local 
  
 II. Prezentarea  de către primarul comunei Bodești a Raportului  privind starea economică, 
socială și de mediu pentru anul 2018 
 III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
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 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 10.12.2019  
 - Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
 Procesul-verbal a fost aprobat cu 13 voturi . 
 
 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 acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului. 
  În vederea acordării mandatului special pentru primarul comunei Bodești  în vederea aprobării creșerii 
prețului la apa, d-nul director al companiei APASERV SA motivează și susține creșterea prețului la apa potabilă 
furnizata in comună. 
 Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie 
socială, (nr.3 ) formată din domnii consilieri: Macovei Ioan, Crîșmariu Ioan și Budiș Constantin propune  ca 
amendament, art. 1  la proiectul de hotărâre să aibă cu următorul conținut: 
 ''Se  acordă mandat special  reprezentantului Comunei Bodești  să voteze în Adunarea Generala a 
Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului  local al Comunei  Bodești 
ÎMPOTRIVĂ: modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-
epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 706287/03.06.2019.'' 
 D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul  comisiei nr. 3.  
- Cine este pentru ? - 5 voturi “pentru” ; 
 Amendamentul nu a fost aprobat. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” 
în vederea  exercitării votului. 
- Cine este pentru ?     - 8 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri” ; 
- Cine este împotrivă ? – 5 voturi ( împotrivă sunt d-nii consilieri:  Budiș Constantin, 
Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai,  Dârloman Lucian și Lazăr Gheorghe). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  52  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 susținut de către d-na Pașcu Mioara, șef birou contabilitate financiar, impozite și taxe 
locale.  
 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local aprobat pentru anul 2019. 
- Cine este pentru ?     - 13 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.  53  a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020 
  
  D-NUL PRIMAR PROPUNE AMENDAMENT LA PROIECTUL DE HOTĂRARE DUPĂ CUM URMEAZĂ: 
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A. Anexa VIII  SANCȚIUNI, Art. 493, alin. (3) se modifică si va ave următorul cuprins: 
 (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 73 lei la 292 lei, iar 
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 292 lei la 728 lei. 
 

B. Anexa VIII  SANCȚIUNI, Art. 493, alin. 4 se modifică si va ave următorul cuprins: 
  (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, 
după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă de la 340 lei la 1.651 lei. 

C. La Anexa VIII  SANCȚIUNI, Art. 493, după alin. (6) se introduce alin (7) cu următorul cuprins: 

  (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt indexate conform rata inflaţiei ca urmare a 
procedurii stabilite la art. 491. Cod fiscal 
 

D. Anexa IX art. 484 pct. 8  se modifică si va ave următorul cuprins: 

8  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi 
c), alin (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare  a localităţilor nr. 
101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de 
salubrizare   

 - Pentru persoanele care se 
gospodăresc singure, persoanele cu 
domiciliul în judeţ sau in afara 
judeţului care au gospodării pe raza 
comunei 0 2 lei/luna 
- Persoane fizice cu domiciliul în 
comună 6,83 lei/lună 8,20 lei/lună 
 - Gospodăriile ale căror proprietari 
sunt plecaţi împreună cu familiile in 
străinătate 

0 lei/lună 2 lei/lună 
 - persoane juridice 30 lei/ punct de 

lucru persoană 
juridică/lună 

36 lei/ punct de 
lucru persoană 
juridică/lună 

  

Anexa X, punctul II Taxe speciale pentru servicii de salubrizare, dup alin. 30 se introduce alin. 31 
cu următorul cuprins: 

 31. Pentru aplicarea principiului  'plătește cât arunci' prevăzut în prevederile, Legii 31/2019 și 
O.U.G. nr. 74/2018 se   stabilesc, următoarele elemente:  

a) frecvența de colectare, care se implementează după cum urmează: 
− pentru deșeuri menajere (exclusiv deșeuri reciclabile), în sezonul rece, respectiv: lunile ianuarie, februarie și 

martie, colectarea se va realiza  din două în două săptămâni, în ziua de luni,  în sezonul cald în fiecare săptămână 
în ziua de luni; 

− deșeurile reciclabile vor fi colectate în prima zi de luni din lună, odată cu colectarea deșeurilor menajere (exclusiv 
deșeuri reciclabile). 

b) saci de colectare personalizaţi, care se implementează după cum urmează: 
− deșeurile reciclabile vor fi colectate în saci transparenți puși la dispoziția utilizatorilor de către operatorul care se 

ocupă de colectare și transport  
 
 D-nul președinte de ședință Corlade Neculai precizează că sunt suprapuneri la aliniatele de la Anexa X, 
punctul II Taxe speciale pentru servicii de salubrizare.  
 În urma verificărilor au fost anulate aliniatele 14  și 29 de la punctul II  din Anexa X. 
 
 D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul prezentat de primarul comunei. 
 Cine este pentru ? - 13 voturi “pentru”; 
 Amendamentul a fost aprobat. 
 

unsaved://LexNavigator.htm/#491
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 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020. 
- Cine este pentru ?     - 13 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.  54  a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2020 - 2021. 
 D-nul Budiș Constantin, fiind membru în consiliul de administrație a Școlii gimnaziale Bodești, prezintă 
rețeaua școlară din comună. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei 
şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2020 - 2021. 
- Cine este pentru ?     - 13 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.  55  a 
consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind stabilirea 
condiţiilor de acces pe doua rețele stradale din comuna Bodești a mijloacelor de transport 
aparţinând S.C. AQUA PARC S.R.L. 
 D-nul primar și secretar prezintă traseele pe care  se acordă accesul. 
 D-nul președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor, supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind stabilirea condiţiilor de acces pe doua rețele stradale din comuna Bodești a mijloacelor de 
transport aparţinând S.C. AQUA PARC S.R.L. 
- Cine este pentru ?     - 13 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.  56  a 
consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind acordarea 
dreptului de uz, servitute și acces, respectiv acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit 
asupra unor suprafeţe de teren aparţinând proprietăţii publice şi private a Comunei Bodești 
pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice. 
 D-nul primar și secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor, supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces, respectiv acordarea dreptului de folosinţă cu 
titlu gratuit asupra unor suprafeţe de teren aparţinând proprietăţii publice şi private a Comunei 
Bodești pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice. 
- Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Ilisei Manuela și Dârloman 
Lucian); 
- Cine este împotrivă ? – 2 voturi (împotrivă sunt d-nii consilieri Budiș Constantin și 
Dârloman Lucian) 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  57  a 
consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și martie ale anului 2020. 
 Se propune din partea membrilor consiliului local ca președinte de ședință pe d-nii consilieri: Dârloman 
Lucian și Ilisei Manuela. 
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 D-nul președinte de ședință supune la vot alegerea ca președinte de ședință pentru lunile : ianuarie, 
februarie și martie ale anului 2020 pe d-nul Dârloman Lucian. 
-  Cine este pentru ?     - 3 voturi “pentru”; 
 Întrucât nu a fost aprobată propunerea, se supune la vot alegerea ca președinte de ședință pentru 
lunile : ianuarie, februarie și martie ale anului 2020 d-na Ilisei Manuela. 
-   Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru”; 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  58  a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind inscripționarea 
autoturismelor și utilajelor Comunei Bodești 
 D-nul Dărloman Lucian prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. 
 D-nul primar are dreptul la replică asupra acuzațiilor precizate în referatul de aprobare. 
 D-nul președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor, supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind inscripționarea autoturismelor și utilajelor Comunei Bodești 
- Cine este pentru ?     - 13 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.  59  a 
consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate. 
 D-nul secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul președinte de ședință, supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate. 
- Cine este pentru ?     - 13 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.  60  a 
consiliului. 
 
 II. Prezentarea  de către primarul comunei Bodești a Raportului  privind starea economică, 
socială și de mediu pentru anul 2018 
 Consiliul local a luat act de raportul înmânat  la comisiile de specialitate de către primarul comunei 
Bodești. 
 
  III. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 D-nul Budiș Constantin precizează că prezentarea raportului, până la aceasta dată,  nu a fost făcută, 
este un lucru bun că s-a prezentat acum și crede că raportul pentru anul 2019 va fi prezentat în primul 
trimestru al anului 2020. Raportul de execuție trimestrială a bugetului nu a fost prezentat, care este obligatoriu 
a fi prezentat și nici nu a fost dusă la îndeplinire hotărârea de consiliul local privind afișarea contractelor 
încheiate de către primărie. 
 
 D-nul Lazăr Gheorghe precizează că nu s-au mai analizat veniturile încasate la taxe și impozite și ar 
trebui verificat de d-nul primar procentul de încasare a impozitelor și taxelor. 
 D-nul primar precizează că avem de făcut inspecția fiscală, măsură impusă de  Curtea de conturi. 
 
 D-nul Dărloman Lucian înmânează președintelui de ședințe  demisia sa din funcția de consilier local. 
 D-nul președinte de ședință prezintă consiliului local demisia d-nului Dârloman Lucian. 
  
 D-nul Tomescu Gheorghe precizează că este necesar a se trimite utilajele noastre pentru deszăpezire 
de câte ori este necesar pană  la intervenția celor de la județ. 
 
 D-nul Crîșmariu Ioan precizează că este necesar a se pune balast pe strada Handrea. 



6 
 

  
 Unii d-ni consilieri și-au expus părerea asupra demisiei d-nului Dârloman Lucian.  
    

 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. 
 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 

 


