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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 30.01.2020,  
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. 9 din 23.01.2020, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință  ordinară, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.  
  Ordinea zi  a ședinței a fost propusă după cum urmează: 

I.  PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului  domnului consilier local Dârloman 
Lucian şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor 
a comunei Bodești; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 
data de 31 decembrie 2019; 

   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate 
cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare ; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Masuri  privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivel 
comună; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 

 II . Prezentarea  de către șeful SVSU Bodești a Raportului  privind analiza capacitaţii de 
apărare împotriva incendiilor și măsuri de îmbunătăţire a acestora 2019 
  
 III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
  
 Ședința este prezidată de d-na consilier Ilisei Manuela. 
 La ședință sunt prezenți un număr de 12 consilieri din totalul de 12 în funcție întrucât d-nul 
Darloman Lucian și-a dat demisia din funcția de consilier local la data de 23.12.2019, d-nul primar 
Barna Marinel și secretarul  general comunei Bostan Ionel, 
 
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-na președinte de ședință supune dezbaterii și la vot 
procesul verbal al ședinței ordinare din 23.12.2019  
 - Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
 Procesul-verbal a fost aprobat cu 12 voturi . 
 
 Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de hotărâre supuse ordinei 
de zi. 
 D-na președinte de ședință supune la vot ordinea de zi precizată mai sus.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru. 
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 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiect 
de hotărâre  privind constatarea încetării de drept a mandatului  domnului 
consilier local Dârloman Lucian şi validarea mandatului unui nou consilier 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-nul Sfarghie Vilhelm. 
 D-na președinte de ședință  -  supune la vot constatarea încetării de drept a 
mandatului domnului consilier local Dârloman Lucian şi validarea 
mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 
- Cine este pentru ?     - 12 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.  1  a consiliului. 
 D-nul Sfarghie Vilhelm este invitat să depună jurământul.  
 D-nul Sfarghie Vilhelm a depus jurământul. 
 D-nul secretar - Având în vedere faptul că  D-nul Sfarghie Vilhelm a depus jurământul, 
consider că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege şi, drept urmare, d-nul Sfarghie Vilhelm este 
consilier local și poate participa la dezbaterile ședinței consiliului local.  
 
 Consiliul local este format din 13 consilieri în funcție. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor a comunei Bodești. 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Pașcu Constantin, șef SVSU. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor a 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.  2  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 
31 decembrie 2019. 
  Proiectul a fost susținut de către d-na Pașcu Mioara, șef birou contabilitate financiar, impozite și taxe 
locale. 
 D-nul Budiș Constantin precizează că nu mai este necesar a se adopta această hotărâre întrucât 
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31 decembrie 2019 a fost 
aprobat prin dispoziție a primarului comunei conform prevederilor legale. 
 D-na președinte de ședință, ca urmare a dezbaterilor,  supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 
31 decembrie 2019. 
- Cine este pentru ?  - 11 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și 
Sfarghie Vilhelm); 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  3  a consiliului. 
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 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare 
 Proiectul a fost susținut de către d-na Busuioc Elena, viceprimarul comunei Bodești ,care a răspuns la 
interpelările membrilor consiliului local. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si 
completările ulterioare. 
- 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.  4  a 
consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de Masuri  privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivel comună. 
 Proiectul a fost susținut de către d-na Busuioc Elena, viceprimarul comunei Bodești. 
 Ca urmare a dezbaterilor consiliul local, se ajunge la concluzia că trebuie întocmit un plan de măsuri pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor, amplu cu măsuri.  
 D-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de Masuri  privind colectarea selectivă a deşeurilor la nivel comună. 
- Cine este pentru ?     - 0 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri” ; 
- Cine este împotrivă ? – 13 voturi. 
  Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 
 
  II. Prezentarea  de către șeful SVSU Bodești a Raportului  privind analiza capacitaţii de 
apărare împotriva incendiilor și măsuri de îmbunătăţire a acestora 2019. 
 Raportul a fost adus  o dată cu materialele pentru ședință la cunoștința consiliului local. 
  Raportul a fost dezbătut și propuneri asupra acestuia nu au fost. 
  
  III. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 
 D-nul Corlade Neculai aduce la cunoștință: 
  1. INTERPELARE CATRE PRIMARUL COMUNEI BODESTI NEAMŢ 
 Aşezările informale 
 Legea nr. 151/2013 pentru completarea Legii nr. 550/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul. 
 Noutatea o reprezintă reglementarea aşezărilor informale. Legea defineşte aşezarea informală drept o 
grupare de minimum 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac 
parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, şi care nu au nici un drept 
asupra imobilelor pe care le ocupă. 
 p) grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de 
satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de 
droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială; 
 Aşezările informale sunt situate de obicei la periferia localităţilor urbane sau rurale, cuprind locuinţe 
improvizate, realizate din materiale recuperate, şi/sau locuinţe realizate din materiale de construcţii 
convenţionale, iar prin localizarea şi caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare şi 
marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundaţii), biologic (gropi de 
gunoi, depozite de deşeuri, situri contaminate şi altele asemenea) sau antropic (zone de siguranţă sau zone de 
protecţie ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico- edilitare şi altele asemenea), unele aşezări 
infórmale pun în pericol siguranţa şi sănătatea locuitorilor lor. 
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 Ca urmare a identificării aşezărilor informale din comuna Bodești Neamţ, în condiţiile noilor 
reglementări, care sunt proiectele şi programele destinate acestora si cum se vor corela cu programele de 
asistenţă sociala ? 
 In conformitate cu art. 226 alin. 2,3,4 din OUG nr.57/2019, solicit răspuns scris pana cel târziu la 
următoarea şedinţa a consiliului local Bodești Neamţ. 
 2. INTERPELARE CĂTRE PRIMARUL COMUNEI BODESTI NEAMŢ 
 HOTĂRÂREA nr. 53 din 23.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pentru anul 2020, prevede la Anexa X- Regulament privind stabilirea taxelor speciale din Anexa IX 
conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;II. Taxe speciale pentru servicii de salubrizare; 5. 
Taxa de salubrizare se plăteşte de toti cei care produc deşeuri menajere si nemenajere.; 30. Se acordă 
reducerea cu 10 % a taxei speciale pentru servicii de salubrizare corespunzătoare fiecărui beneficiar al 
serviciului de salubrizare care separă deşeurile de hârtie, metal, plastic şisticlă din deşeurile municipale. Pentru 
a beneficia de diminuarea taxei speciale pentru servicii de salubrizare, beneficiarii serviciului de salubrizare vor 
depune la Biroul contabilitate, financiar,impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Bodeşti o dovada 
vizată cel puţin la două luni, de către operatorul serviciului de salubrizare. Modelul dovezii va fi emisă de 
primarul comunei. 
 Fata de cele de mai sus enunţate solicit următoarele: 
1. o situaţie a tuturor celor care produc deşeuri menajere si nemenajere pe raza comunei Bodești Neamţ; 
2. o situaţie a încasărilor si a restanțierilor a taxei de salubrizare colectate de pe raza comunei Bodești 
Neamţ pentru perioada 2017-2019 ; 
3. o situaţie cu cantitățile de deşeuri menajere si nemenajere colectate de pe raza comunei Bodești 
Neamţ pentru fiecare luna calendaristica din perioada 2017-2019; 
4. cum funcţionează acordarea reducerii cu 10 % a taxei speciale pentru servicii de salubrizare 
corespunzătoare fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare care separă deşeurile de hârtie, metal, plastic şi 
sticlă ,din deşeurile municipale si când va fi emis modelul dovezii,de către primarul comunei Bodesti Neamţ. 
5. cum funcţionează principiul “PLĂTEŞTI CAT PRODUCI” prevăzut de prevederile Legii 31/2019, pentru 
toti cei care produc deşeuri menajere si nemenajere pe raza comunei Bodesti Neamţ. 
In conformitate cu ART.226 alin.2,3,4 din OUG nr.57/2019, solicit răspuns scris pana cel târziu următoarea 
şedinţa a consiliului local Bodești Neamţ. 
 
 D-nul Budiș Constantin aduce câteva interpelări d-nul primar: 

− În 2018, UAT Bodești, a achiziționat tomberoane în valoare de 18300 lei, la ora actuală unde 
sunt împărțite acestea? 

  D-nul Primar și d-na viceprimar precizează că aceste sunt inventariate și sunt împărțite la școli, 
blocuri, primărie, biserici, cimitir Bodești și la două sunt rupte roțile. 

−  Tot în 2018 s-a aprobat să plătim 20.000 lei pentru monografia comunei, ce s-a mai făcut? 
D-nul primar precizează că se lucrează la aceasta, d-na care se ocupă  se informează și ne 
predă material cu  s-a lucrat, cred și sunt sigur că în acest an vom avea o monografie a 
comunei. 

− O problemă la care suntem deficitari este prezentarea execuției bugetare la fiecare trimestru, 
cred că va fi prezentată,am discutat cu d-na contabilă la aprobarea bugetului pentru anul 
acesta și să se prezinte toate cheltuielile făcute de către primărie, cum au fost prezentate în 
fiecare an. 

−  Aș dori ca din partea consiliului local să fie o mai mare implicare pentru fundamentarea 
bugetului local... 

 
 D-na 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 

 


