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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 20.02.2020,  
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. 34 din 
14.02.2020, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință ordinară pentru data 
de 20.02.2020, ora 1400, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.  
 Ședința este prezidată de d-na consilier Ilisei Manuela. 
  Ordinea zi  a ședinței a fost propusă după cum urmează: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 3249/5.06.2015 încheiat intre 
Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe, (PH nr. 8/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 2. HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 2723/24.05.2016 încheiat 
intre Comuna Bodești și Asociația Crescătorilor de Animale Bodești, (PH nr. 9/2020) ; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei 
Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești, (PH nr. 10/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiției  "AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU 
TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS", (PH 
nr. 11/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ PENTRU PERIOADA  2021 – 2027 A COMUNEI 
BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ,(PH nr. 12/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 6. HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetului local înregistrat la data 
de 31 decembrie 2019, (PH nr. 13/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului pe anul 2019,(PH nr. 
14/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Bodești pentru anul 2020, (PH nr. 
1/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
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 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei Bodești 
pentru anul 2020, (PH nr. 15/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 10. HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020, (PH nr. 16/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

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

 II . Prezentarea  RAPORTULUI  Corpului de control din cadrul Instituției Prefectului - 
Județul Neamț.  cu privire la verificarea aspectelor semnalate prin memoriul nr. 12686 din 19.11.2019 
al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ sub 
nr. 17867 din 26.11.2019 
 III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
  
 Prin dispoziția nr. 35 din 20.02.2020 Primarul comunei Bodești dispune suplimentarea ordinii 
de zi stabilita prin Dispoziţia nr. 34 din 14.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei 
Bodești  în ședința ordinară, ordinea de zi find următoarea: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 3249/5.06.2015 încheiat intre 
Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe, (PH nr. 8/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 2. HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 2723/24.05.2016 încheiat 
intre Comuna Bodești și Asociația Crescătorilor de Animale Bodești, (PH nr. 9/2020) ; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei 
Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești, (PH nr. 10/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiției  "AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU 
TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS", (PH 
nr. 11/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ PENTRU PERIOADA  2021 – 2027 A COMUNEI 
BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ,(PH nr. 12/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 6. HOTĂRÂRE privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetului local  înregistrat la data 
de 31 decembrie 2019,(PH nr. 13/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului pe anul 2019,(PH nr. 
14/2020);  
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
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 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Bodești pentru anul 2020, (PH nr. 
1/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei Bodești 
pentru anul 2020, (PH nr. 15/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 10. HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020, (PH nr. 16/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 11. 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  RAPORTULUI  Corpului de control din cadrul Instituției Prefectului - 
Județul Neamț.  cu privire la verificarea aspectelor semnalate prin memoriul nr. 12686 din 19.11.2019 
al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ sub 
nr. 17867 din 26.11.2019 
 III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 
 La ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri din totalul de 13 în funcție, d-nul primar 
Barna Marinel, secretarul  general comunei Bostan Ionel și invitați sunt : Pașcu Mioara Sef Birou 
contabilitate, financiar impozite și taxe locale. 
 
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-na președinte de ședință supune dezbaterii și 
la vot procesul verbal al ședinței extraordinare, convocate de îndată la data de 6.02.2020.  
 - 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-na președinte de ședință supune la vot ordinea de zi prezentată de d-nul primar 
conform anexei la Dispoziția cu nr. 35 din 20.02.2020.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 3249/5.06.2015 încheiat intre 
Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe 
 D-nul Primar Marinel Barna - susține proiectul de hotărâre, la care precizează, la interpelările 
membrilor consiliului local, că d-nul Ungureanu Gheorghe a achitat redevența și taxele rezultate în 
urma contractului de concesiune și că a solicitat rezilierea contractului înainte de expirarea duratei 
acestuia, întrucât la data expirării contractului începe perioada de pășunat, rezultând că nu mai poate 
beneficia de pășune și nu are posibilitatea de a depune cerere la APIA pentru subvenție.    
 D-na președinte de ședință - în urma dezbaterilor asupra proiectului de hotărâre -  
supune la vot Proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 
3249/5.06.2015 încheiat intre Comuna Bodești și domnul Ungureanu Gheorghe  
- Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
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- Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  6  a consiliului. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 2723/24.05.2016 încheiat intre 
Comuna Bodești și Asociația Crescătorilor de Animale Bodești. 
 D-nul Primar Marinel Barna - susține proiectul de hotărâre la care precizează că Asociația 
Crescătorilor de Animale Bodești nu și-a dus la îndeplinire obligațiile contractuale , neachitând 
redevența și impozitele pentru aceasta solicit aprobarea încetării contractului de concesiune, urmând 
ca să ne adresăm instanței de judecată pentru recuperare debitelor. 
 Domnul Budiș Constantin precizează că redevența nu a fost achitată de cel puțin 2 ani 
ajungându-se la suma datorată de concedent, precizată în referatul de aprobare, suma de 18.111 lei 
taxă datorată și 16.354,02 lei penalități de întârziere, în total suma de 34.465,02 lei. Consideră că nu 
s-au luat măsuri pentru achitarea redevenței  conform termenelor stabilite în contract. 
 În concordanță cu d-nul Budiș Constantin sunt și d-nii consilieri Lazăr Gheorghe și Sfarghie 
Vilhelm. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de Concesiune nr. 2723/24.05.2016 
încheiat intre Comuna Bodești și Asociația Crescătorilor de Animale 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.  7  a consiliului. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei 
Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești. 
 Proiectul de hotărâre a fost prezentat de d-nul primar, care precizează că este vorba despre  
Islaz comunal Bodești - suprafața de 86,55 ha, în tarlaua 37, parcela 589 și Islaz Bodeștii de Jos (Capul  Dealului) - 
suprafața de 6 ha în tarlaua  5, parcela 251, ca să putem închiria suprafețele respective trebuie să  le trecem din domeniul 
public în privat. Dacă sunt întrebări? 
 D-nul Budiș Constantin -  într-o ședință de acum doi ani, dacă mi-aduc aminte, a fost singura porțiune de teren 
care a rămas în domeniul public, de la Capul dealului ... În proiectul de hotărâre este Islaz comunal Bodești - suprafața de 
86,55 ha, în tarlaua 37, parcela 589, primul și al doilea Islaz Bodeștii de Jos (Capul  Dealului) - suprafața de 6 ha în 
tarlaua  5, parcela 251. În documentele care sunt atașate proiectului de hotărâre respectiv  Hotărârea Consiliul local nr. 21 
din 25.04.2015 este prezenta  anexa 1 la  proiectul de hotărâre nr. 17 din 3.04.2015.  La Islazul Bodeștii de Jos este 
suprafața de 7,7042 ha, care am înțeles că este Poiana Botășului, tarlaua  5, parcela 120  și Hotărârea Consiliului local nr. 
19 din 3.04.2014, nu se regăsește suprafața din Capul Dealului, cu indicatorii prezentați în proiectul de hotărâre, iar în 
Hotărârea  Consiliului local  Bodești nr. 18 din 29.03.18 se regăsește tarlaua 5 parcela 120, Capul Dealului, cu suprafața 
de 7,7042 ha cea din poiana Botașului și 10 ha Bodești, tarlaua 37, parcela 589. Din hotărârile anexate la proiect nu 
rezultă cu ceea ce se cere. 
 D-nul secretar precizează  că  modificările intervenite la Islazul din domeniul public și la cel din domeniul privat 
se văd in hotărârile respective, cum  s-a trecut terenul din domeniul public în domeniul privat... 
 D-nul Budiș Constantin - aceste hotărâri le poate consulta oricine. Eu nu am nimic împotrivă să trecem din 
domeniul public în domeniul privat cu spune legea, suprafețe de islaz să fie în domeniul public, problema este că 
documentele care stau în spate, nu susțin tarlaua 37, parcela 589 și tarlaua 5 parcela 251. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
comunei Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești. 
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- 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.  8  a consiliului. 
  
 D-nul Primar precizează că a discutat cu  un proiectant să ne trimită un deviz aproximativ, 
estimativ și o planșă din care să rezulte ce vrem să facem acolo si să se amâne dezbaterile pentru 
proiect după aceasta. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ PENTRU PERIOADA  2021 – 2027 A 
COMUNEI BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Primar, care a răspuns la interpelările membrilor 
consiliului local. 
 D-nul Corlde Neculai - dacă aveți idee când se finalizează strategia? 
 D-nul Primar - până la sfârșitul anului trebuie să fie gata. 
 D-nul Corlde Neculai - am studiat strategia din 2014 și am constatat că este foarte bine 
documentată și v-aș propune ca pe următoarea strategie să folosiți foarte mult informațiile, pentru a 
face o prioritizare a obiectivelor inportante. 
  D-nul Primar - noi să facem o listă cu ce vrem să facem în localitate și să o dăm la cei pe care 
îi angajam pe SICAP pentru a întocmi strategia. 
 D-nul Budiș Constantin - d-na consilier de la urbanism ne-a prezentat toată documentația și ne 
ducem la aproape 40 mii lei pentru întocmirea strategiei. 
  D-nul Budiș Constantin consideră că pentru a nu mai da această sumă, să facem un colectiv 
de lucru la nivelul primăriei care să întocmească această strategie. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ PENTRU PERIOADA  
2021 – 2027 A COMUNEI BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 
- 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.  9  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetului local înregistrat la data 
de 31 decembrie 2019. 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Primar și de d-na Pașcu Mioara șef birou contabilitate, 
financiar, impozite și taxe locale care a răspuns la interpelările membrilor consiliului local, precum și 
la valorile investiției.  
 D-na președinte de ședință întrerupe ședința Consiliului local pentru a lua pauză, întrucât d-nul 
Macovei Ioan  se simte rău și este ajutat de d-nii consilieri pentru a ajunge acasă. 
  D-na președinte de ședință dup 10 minute reia lucrările ședinței. 
 La ședință sunt prezenți un număr de 12 consilieri din 13 consilieri în funcție.  
  
 D-nul Sfarghie Vilhelm - d-nule primar, la modernizare drumuri locale ce ați prins aici? 
 D-nul Primar - partea nostră de cofinanțare, este prin Fondul de investiții. 
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 D-nul Sfarghie Vilhelm - ce a-ți prins în ele modernizare este o sumă de...  
 D-nul Primar - este vorba de drumul de Dumbrăvele până la mănăstire, proiectul care 
s-a făcut pe 5 KM de drum, 
 D-nul Sfarghie Vilhelm - și cei de mai încolo de mănăstire. 
 D-nul Primar -  întrucât nu a fost de acord consiliul local în ședința la care s-a discutat 
acest proiect pentru mărirea lui la mai mulți Km, a rămas proiectul inițial care s-a depus 
pentru finanțare. 
  D-nul Sfarghie Vilhelm - mi se pare o discriminare grosolană să-i lăsați pe cei de pe 
partea ailaltă. 
 D-nul Primar -  trebuia să împărțim toată comuna, d-nul consilier!, nu putem să facem 
tot la Oșlobeni, din 4900 m făceam 3 KM la Dumbrăvele? Bodești, și Bodeștii de Jos?, nu mai 
spun că la Corni nu a fost prins nimic. 
  ........... 
 D-nul Sfarghie Vilhelm - la punctul 7 de aici nu bate cu 'Amenajare curte si realizare 
.....  
 D-nul Primar - este o greașelă trebuia înscris 'Amenajare curte si realizare racord 
utilităti pentru locuinte pentru tineri destinate inchirierii, judetul Neamt, comuna Bodesti, sat 
Bodestii de Jos', blocul de locuințe a fost construit de cei de la ANL. 
 D-na Busuioc Elena - precizează că în mandatul trecut s-a investit foarte mult în 
Oșlobeni, Podul, drumul de la biserică, rețeaua de apă. 
...... 
 D-nul Lazăr Gheorghe precizează că s-a discutat în ședință proiectul de 5 Km de 
drumuri care a rămas atunci să-l depunem să fie finanțat și când vor mai fonduri să depunem 
și  pentru celelalte drumuri. 
...... 
  D-na Pașcu Mioara - Precizează că punctul 7 din proiect este înscris greșit 'Construire 
bloc de locuințe pentru tineri destinate inchirierii – 358,27 mii lei', trebuie înscris 'Amenajare 
curte si realizare racord utilităti pentru locuințe pentru tineri destinate inchirierii, judetul 
Neamt, comuna Bodesti, sat Bodestii de Jos – 358,27 mii lei'. 
 Se ia act de cele precizate de d-na Pașcu Mioara  și se modifică Proiectul de hotărâre. 
  Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetului local 
înregistrat la data de 31 decembrie 2019. 
- Cine este pentru ?     - 10 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 0 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.  10  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea contului de execuție al bugetului pe anul 2019. 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Primar și de d-na Pașcu Mioara șef birou contabilitate, 
financiar, impozite și taxe locale care a răspuns la interpelările membrilor consiliului local privind 
cheltuielile efectuate în anul 2019 conform situației prezentate. 
 Din verificările efectuate în plenul ședinței a Raportului de specialitate privind execuția 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bodești pe anul 2019 s-a constatat că la Capitolul 68 
Asigurări și asistență socială  la punctul 1. Cheltuieli de personal buget, a fost înscrisă eronat suma de 
447.160 lei în loc de 477.160 lei  și s-a procedat la modificarea proiectului de hotărâre. 
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 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului pe anul 2019. 
- Cine este pentru ?     - 10 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 0 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.  11  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 
pentru anul 2020. 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Primar.  
 D-nul Corlade Neculai - face  calculul taxei de salubrizare estimarea care există 780 de 
tone/an. 
  D-na Pașcu Mioara Sef birou contabilitate este 410 lei/tonă cu tot cu TVA. 
 D-nul Corlade Neculai eu am făcut la luna decembrie când nu știam cât este tona anul acesta. 
Dacă luam și calculăm 369 lei/tona ne dă 228742 
 D-nul Corlade Neculai  - dacă calculăm acum cu prețul pe tonă de 410 lei ne dă 295. 
 ...... 
 D-nul Corlade Neculai - aici ați prezentat că s-a redus cantitatea de gunoi neselectat în luna 
ianuarie și estimați că media de gunoi pe anul acesta va fi de 45,9 tone/lună, ceea ce însemnă pe un 
an de zile 550,8 tone. Comuna Bodești are  un obiectiv de a colecta gunoiul selectiv?.. 
 D-nul primar precizează că noi colectăm gunoiul selectiv, o parte din gunoiul neselectat, 
operatorul selectează pentru a ajunge la indicele de selectare de la nivel național și în acest sens ne 
emite notificare pe care o transmitem la mediu. 
  ..... 
 D-nul Sfarghie Vilhelm propone amendament la proiectul de hotărâre prin 
aplicarea reducerii cu 30 % a  taxei speciale pentru servicii de salubrizare 
corespunzătoare fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare care separă deșeurile de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din deșeurile municipale. 
 În urma dezbaterilor pro și contra aspra reducerii de 30% d-na președinte de ședință supune 
la vot amendamentul: 
- Cine este pentru ?     - 5 voturi “pentru” sunt pentru d-nii consilieri Budiș Constantin, 
Crîșmariu Ioan, Lazăr Gheorghe, Sfarghie Vilhelm și Corlade Neculai; 
- Cine se abține ? – 7 voturi “abțineri”; 
 Amendamentul nu a fost aprobat. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na 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 ?     - 7 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 4 voturi “abțineri”, se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și 
Sfarghie Vilhelm, Lazăr Gheorghe și Crîșmariu Ioan; 
- Cine este împotrivă ? – 1 vot, se abține d-nul consilier Corlade Neculai. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  12  a consiliului. 
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 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiției  "AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE 
PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT 
BODESTII DE JOS".  
 Proiectul a fost  prezentat de către d-nul Primar. 
 D-nul Primar prezintă un plan si un deviz estimativ,  în care sunt incluse, parcarea, curentul 
apa potabilă, stație de epurare și o magazie. 
 Se verifică devizul estimativ. 
  D-nul Sfarghie Vilhelm consideră că ar trebuie întocmite documentații separat pentru curent, 
apa și amenajarea terenului. 
 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiției  "AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE 
PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT 
BODESTII DE JOS". 
- Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri”, se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin, 
Crîșmariu Ioan  și Sfarghie Vilhelm; 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  14  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei Bodești pentru anul 2020. 
 Proiectul a fost prezentat de către d-nul Primar și d-na Pașcu Mioara șef birou. 
 D-na președinte de ședință  la propunerea d-nilor consilieri, întrerupe ședința Consiliului local 
pentru a lua pauză de aproximativ 10 minute. 
  D-na președinte de ședință după  aproximativ 10 minute reia lucrările ședinței. 
 La ședință sunt prezenți un număr de 12 consilieri din 13 consilieri în funcție.  
 
 D-nul  Budiș Constantin  prezintă amendamente: 
  -  Capitolul 84.02 transporturi - articol 200105 de la suma de 20 mii lei să rămână 10 mii 
lei  
 În urma dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot amendamentul: 
- Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri”; 
 Amendamentul a fost aprobat. 
  -  Capitolul 67.02 Cultură recreere și religie - articol 200130 (ziua comunei), în urma 
dezbaterilor de la suma de 60 mii lei să rămână 50 mii lei. 
 D-nul Corlade Neculai susține că 30 mii lei din suma de 60 mii lei să se ducă la culte pentru 
tabere. 
 D-nul Lazăr Gheorghe este de părere că trebuie să nu mai organizăm în acest fel ziua comunei 
1 an 2, întrucât se face prea multă cheltuială și nu vezi nimic din tradițiile noastre..., să ne întâlnim și 
să dăm  la cei 50 de ani de căsătorie, pentru elevi, pentru cei de peste 90 ani, comisia nr. 1 este de 
acord  să rămână suma de 30 mii lei. 
 D -nul Tomescu Gheorghe precizează că banii care pleacă peste hotarele comunei să fie dirijați 
către copii noștri sau nu mai facem ziua comunei câțiva ani. 
 D- nul primar precizează că cetățenii vin și pentru cineva cunoscut, să vadă o vedetă, nu toți 
au posibilitatea de a se duce la spectacole. 
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  D-na Ilisei Manuela precizează că cetățenii vin la ziua comunei pentru o vedetă, altfel nu ar 
mai fi nimeni. 
 În urma dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Budiș 
Constantin: 
- Cine este pentru ?     - 8 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 4 voturi “abțineri”; 
 Amendamentul a fost aprobat. 
  D-nul  Budiș Constantin  prezintă amendamentul: 
 La capitolul 67.02.50 articol 59.12 propun ca suma de 30 mii lei să o dăm la fondul de rezervă. 
 D-nul primar aici am dat 24 mii lei la culte si 6 mii la tabere. 
 D-na Hulpoi Elena - consideră că trebuie să rămână cum este în proiectul de hotărâre, întrucât 
preoții merg la persoane juridice pentru a sponsoriza la tabere.  
 D-nul Primar - propun să rămână așa pentru culte și să mai punem ceva la tabere, cam 2 mii 
lei. 
 D-nul Crîșmariu Ioan  - propun să mai punem încă ceva peste 6 mii lei la tabere întrucât 
viitorul comunie îl reprezintă copii noștri, cel puțin 10 mii lei, rezultând suma de 35 mii lei. 
 Ca amendament la culte să se aprobe suma de 35 mii lei. 
 D-nul Corlade Neculai - propune un amendament ca la culte să facem 40 mii lei 
 D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Budiș Constantin privind 
trecerea sumei de 30 mii lei să o dăm în fondul de rezervă. 
- Cine este pentru ?     - 1 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 11 voturi “abțineri”; 
- Amendamentul nu a fost aprobat. 
 D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Crîșmariu Ioan la culte să se 
aprobe suma de 35 mii lei. 
- Cine este pentru ?     - 1 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 11 voturi “abțineri”; 
- Amendamentul  nu a fost aprobat. 
 D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Corlade Naculai la culte 
capitolul 67.02.50 articol 59.12  să se aprobe suma de 40 mii lei. 
- Cine este pentru ?     - 10 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri”; 
 Amendamentul a fost aprobat. 
 D-nul  Budiș Constantin  prezintă amendamentul: La anexa 3 la capitolul învățământ, punctul 
C1, diminuarea sumei de la 60 mii lei 46 mii lei. 
 D-na Pașcu Mioara  precizează că suma din deviz pentru grădiniță este fără TVA. 
 D-nul  Budiș Constantin adaugă TVA la suma de 46 mii lei și propune amendamentul: La anexa 
3 la Capitolul învățământ, punctul C1, diminuarea sumei de la 60 mii lei  la 55 mii lei.  
 D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul cu diminuarea sumei de la 60 mii lei 
55 mii lei. 
- Cine este pentru ?     - 6 voturi “pentru”; 
-        Cine se abține ? – 6 voturi “abțineri”; 
 Amendamentul  nu a fost aprobat. 
 D-nul  Budiș Constantin  prezintă propunerea -  la anexa 3 Capitolul 84.02  - transporturi 
punctul B1 propun actualizarea sumei conform Ordonanței nr. 114/2018. 
 D-nul primar precizează că a discutat cu proiectantul și acolo rigola se va înfunda imediat 
întrucât drumul este nemodernizat și se  va infiltra apa sub ea. 
 D-nul  Budiș Constantin  prezintă  modificare (amendamentul)  la anexa 3 Capitolul 51.02-  
Autorități executive, construire bloc locuințe trebuie modificat cum este corect Amenajare...  
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 D-na Pașcu Mioara - a fost o greșeală preluată din execuția bugetară, corectăm eroarea și 
modificăm în "AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU 
TINERI DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS"  
 D-nul  Budiș Constantin  solicită modificarea sumei de la Capitolul 51.02 - Autorități executive 
"AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI 
DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS" la suma 
rezultată din devizul prezentat de către d-nul primar.  
 D-nul secretar precizează că suma din anexa a fost aprobată prin aprobarea excedentului 
bugetului local tot în această ședință.  
 D-nul Sfarghie Vilhelm propune dacă se poate suplimenta cu 5 mii lei la burse pentru elevii de 
la școală. 
 D-nul Lazăr Gheorghe  solicită din partea comisiei nr. 1 se propune suplimentarea cu 10 mii lei 
la burse sau suplimentarea acestora când este nevoie. 
  În urma dezbaterilor, d-nul Lazăr Gheorghe, din partea comisiei nr. 1, propune amendament -  
suplimentarea cu 10 mii lei la burse. 
  D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Lazăr Gheorghe la Capitolul 
65.02 articolul 59.01 suplimentarea cu 10 mii lei la burse elevi. 
- Cine este pentru ?     - 10 voturi “pentru”; 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri”; 
 Amendamentul a fost aprobat. 
 D-na Hulpoi Elena propune repararea acoperișului la școala din Oșlobeni și repararea căminului 
cultural. 
 D-nul Crîșmariu Ioan propune a se realiza continuarea trotuarului până la capătul satului spre 
Mănăstirea Sfântul Vasile.  
-  
 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre aprobarea bugetului local al comunei Bodești pentru anul 2020. 
- 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.  15  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei Bodești 
pentru anul 2020.  
 Proiectul a fost  prezentat de către d-nul Primar. 
 Ca urmare a dezbaterilor, d-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei Bodești 
pentru anul 2020. 
- 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.  16  a consiliului. 
  
 II . Prezentarea  RAPORTULUI  Corpului de control din cadrul Instituției Prefectului - 
Județul Neamț.  cu privire la verificarea aspectelor semnalate prin memoriul nr. 12686 din 19.11.2019 
al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, înregistrat la Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ sub 
nr. 17867 din 26.11.2019. 
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 D-nul secretar - raportul a fost înmânat la fiecare comisie a consiliului local pentru a fi luat la 
cunoștință și a fost transmit și pe e-mail membrilor consiliului local. 
 D-nii consilieri consideră că au luat la cunoștință raportul, nu este cazul ca acesta să fie citit în 
ședință și nu au obiecțiuni sau alte decizii asupra acestuia. 
  
 III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
   
 D-nul Corlade Neculai precizează ca a primit răspunsul la informarea sa din ședința de luna 
trecută și o să o transmită pe e-mail la toți consilierii.  
 D-nul Lazăr Gheorghe precizează că trebuie să se ia măsuri în ceea ce privește blocul de locuit 
din centru pentru repararea acoperișului acestuia și la postul de transformare. 
D-nul Budiș Constantin  precizează să se aducă la cunoștința consiliului local în luna martie informare 
privind ducerea la îndeplinirea a Raportului Curții de conturi. 
 D-nul Sfarghie Vilhelm precizează că este necesar a se lua măsuri pentru rezolvarea problemei 
la panta de la drumul de la Mănăstirea Dumbrăvele, întrucât cetățenii din zona respectivă circulă 
foarte greu cu mașinile.  
 

 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 ww.bodesti.ro, 
spre consultarea cetățenilor. 
 
 

Președinte de ședință, 
Ilisei Manuela 

 
Secretar general al comunei, 

Bostan Ionel 
 


