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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 26.03.2020,  
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. 53 din 20.03.2020, PRIMARUL a convocat Consiliul 
Local al comunei Bodești, în ședință ordinară pentru data de 26.03.2020, ora 1400, 
consilierii fiind invitaţi la şedinţă.  Prin dispoziția nr. 55 din 25.03.2020, PRIMARUL a  
modificat ordine de zi în vederea realizării ședinței  ca urmare a  Decretul Preşedintelui 
României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind 
aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus și Ordonanţa 
Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID - 19, 
modificată și completată cu Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020; 
 
  Ședința se desfășoară prin mijloace electronice (on-line). 
 După apelul on-line efectuat de d-nul secretar Bostan Ionel, la ședință sunt 
prezenți un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție. 
 
 Ședința este prezidată de d-na consilier Ilisei Manuela. 
 
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-na președinte de ședință supune dezbaterii și 
la vot procesul verbal al ședinței ordinare, din data de 20.02.2020.  
  D-nul Sfarghie Vilhelm consideră că procesul verbal are unele greșeli de ortografie și unele 
exprimări nu sunt corecte. 
  D-nul Lazăr Gheorghe precizează ca să se înscrie în procesul verbal cele precizate de el 
referitor la pășuni. 
 D-nul secretar - precizează că unele probleme ridicate de către d-nii consilieri locali au fost 
înscrise așa cum au fost precizate , se va verifica înregistrarea ședinței și procesul verbal pentru a fi 
înscrise  și corectate cele precizate de d-nul Lazăr Gheorghe și cele precizate de Sfarghie Vilhelm. 
 - Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru”, 1 vot abținere ( se abține d-nul Budiș Constantin) 
 Procesul-verbal a fost aprobat cu 12 voturi . 
 
  Ordinea zi  a ședinței a fost propusă după cum urmează: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1.  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local al comunei Bodești, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 31.08.2016 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 2 a Consiliului Local 
 2. HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei 
Bodești care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al comunei Bodești, (PH nr. 18/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
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 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești - forma actualizată potrivit Codului 
administrativ, (PH nr. 19/2020) ; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 4. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : aprilie, mai și iunie ale 
anului 2020,  (PH nr. 20/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 2  a Consiliului Local; 
 5. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Bodești nr.  8 din 20.02.2020 cu 
privire la  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Bodești a unor imobile 
aferente Islazului comunei Bodești, (PH nr. 21/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "AMENAJARE 
CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE 
INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS",(PH nr. 22/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 7. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat penru anul 2020,(PH nr. 23/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
  
 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 
 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. 55 din 25.03.2020.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local al comunei Bodești, aprobat prin Hotărârea nr. 37 din 31.08.2016. 
 D-na președinte de ședință, după dezbateri, supune la vot Proiectul de hotărâre.  
  In urma supunerii la vot  nominal sunt: 13 voturi “Pentru”  , 0 voturi “Abțineri”  și 0 
voturi“împotrivă”.   
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  17  a consiliului. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei 
Bodești care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al comunei Bodești. 
  D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, se supune la vot ca din componența 
Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general 
al comunei Bodești  să facă parte d-nii consilieri Budiș Constantin și Ilisei Manuela, 
primind în urma votului, majoritate absolută.  
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  D-na președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești care vor face parte din 
Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al 
comunei Bodești. 
 In urma supunerii la vot nominal, sunt: 13 voturi “Pentru”  , 0 voturi “Abțineri”  și 0 
voturi “împotrivă”.   
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  18  a consiliului. 
  
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești - forma actualizată potrivit 
Codului administrativ, (PH nr. 19/2020). 
 D-nul secretar  - susține proiectul de hotărâre, la care precizează modificările intervenite 
asupra organigramei. 
 D-nul Budiș Constantin depune amendamentul: 
 'Menținerea organigramei aprobată conform HCL  70/2018 cu excepția titulaturii de secretar 
general al UAT Bodești, în locul titulaturii de secretar al UAT Bodești' 
 În urma dezbaterilor pro și contra d-na președinte de ședință supune la vot nominal 
amendamentul de unde rezultă 6 voturi “pentru” (sunt pentru d-nii consilieri Budiș Constantin, 
Corlade Neculai, Crîșmariu Ioan, Lazăr Gheorghe, Macovei Ioan și Sfarghie Vilhelm),  5 voturi 
“abțineri” și 2 voturi “împotrivă”. 
 Amendamentul nu a fost aprobat. 
 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot, 
nominal, Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești - forma actualizată 
potrivit Codului administrativ, (PH nr. 19/2020) în forma inițiată. 
 In urma supunerii la vot nominal, sunt: 8 voturi “Pentru” , 1 voturi “Abțineri” (se 
abține d-nul Sfarghie Vilhelm)  și 4 voturi“Împotrivă” (împotrivă sunt d-nii consilieri: 
Budiș Constantin, Corlade Neculai, Crîșmariu Ioan și Lazăr Gheorghe) .   
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  19  a consiliului. 
  
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : aprilie, mai și iunie ale 
anului 2020,  (PH nr. 20/2020). 
 D-nul Crâșmariu Ioan  -  propune ca președinte de ședință pe d-nul Sfarghie Vilhelm. 
 D-na Busuioc Elena propune pe d-nul Hanganu Vasile.  
 D-na președinte de ședință supune la vot nominal propunerea d-nului Crîșamariu Ioan de unde 
rezultă: 6 voturi “Pentru” , 5 voturi “Abțineri” (se abțin d-nii consilieri: Hanganu Vasile, Hulpoi Elena, 
Ilisei Manuela, Păvăloaia Mihai, Sfarghie Vilhelm)  și 2 voturi“Împotrivă” (împotrivă sunt d-nii 
consilieri: Busuioc Elena și Gioacăș Valentin-Vasile).   
 D-na președinte de ședință supune la vot nominal propunerea d-nei Busuioc Elena,de unde 
rezultă: 4 voturi “Pentru” (pentru sunt d-nii consilieri: Busuioc Elena, Gioacăș Valentin-Vasile, Ilisei 
Manuela, Păvăloaia Mihai) și 9 voturi “Abțineri”.     
 D-na președinte de ședință supune la vot, nominal, Proiectul de hotărâre privind 
alegerea  d-nului Sfarghie Vilhelm  ca președinte de ședințe pentru lunile : aprilie, mai și 
iunie ale anului 2020. 
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 In urma supunerii la vot  nominal, sunt: 11 voturi “Pentru” , 1 voturi “Abțineri” (se 
abține d-nul Sfarghie Vilhelm)  și 1 voturi “Împotrivă” (împotrivă este d-na Busuioc 
Elena).   
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  20  a consiliului. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Bodești nr.  8 din 20.02.2020 cu 
privire la  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Bodești a 
unor imobile aferente Islazului comunei Bodești, (PH nr. 21/2020). 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Primar și d-nul Secretar. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Bodești nr.  8 din 
20.02.2020 cu privire la  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 
comunei Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești, (PH nr. 21/2020) 
 In urma supunerii la votul  nominal, sunt: 13 voturi “Pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  21  a consiliului. 
 
 Rețeaua on-line s-a întrerupt, fiind reluată în aproximativ 15 minute, după 
remedierea datelor tehnice. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "AMENAJARE 
CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI 
DESTINATE INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE 
JOS",(PH nr. 22/2020) 
 Proiectul a fost susținut de către d-nul Primar. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, conform înregistrată audio-video a 
ședinței, d-na președinte de ședință supune la vot nominal Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "AMENAJARE CURTE SI 
REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE 
INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS",(PH nr. 
22/2020)  
 In urma supunerii la vot  nominal, sunt: 6 voturi “Pentru”, 7 voturi “Abțineri” (se 
abțin d-nii consilieri:  Budiș Constantin, Corlade Neculai, Crîșmariu Ioan, Hulpoi Elena, 
Lazăr Gheorghe, Macovei Ioan, Sfarghie Vilhelm)  și 0 voturi“Împotrivă”. 
 Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 
 D-na președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 23/2020) 
 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. 
 D-nul Budiș Constantin, în comisia nr. 3, propune amendament: 
 1. Eliminarea sumei de 50 mii lei de la Cap.  67.02 (cultură ziua comunei ) și trecerea în fondul 
de rezervă; 
 2. Diminuarea sumei la 300 mii lei la Cap. 84.02 B1 (drumuri) așa cu a fost aprobat inițial în 
februarie în buget; 
 3. Majorarea Sumei pentru situații de urgență la 70 mii lei. 
 4. Menținerea sumei de 30 mii lei pentru ridicări topo. 
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 D-na președinte de ședință supune la vot nominal amendamentul de la comisia nr. 3, precizat 
de d-nului Budiș Constantin, de unde rezultă: 6 voturi “Pentru” , 3 voturi “Abțineri” (se abțin d-nii 
consilieri: Hulpoi Elena, Ilisei Manuela, Lazăr Gheorghe)  și 5 voturi “Împotrivă” (împotrivă sunt d-nii 
consilieri: Busuioc Elena și Gioacăș Valentin-Vasile, Hanganu Vasile, Păvăloaia Mihai și Tomescu 
Gheorghe).  
 Amendamentul nu a fost adoptat. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-na președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 
23/2020). 
 In urma supunerii la vot  nominal, sunt: 7 voturi “Pentru”, 6 voturi “Abțineri” (se 
abțin d-nii consilieri:  Budiș Constantin, Corlade Neculai, Crîșmariu Ioan, Hulpoi Elena, 
Lazăr Gheorghe, Sfarghie Vilhelm)  și 0 voturi“Împotrivă”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  22  a consiliului. 
 
 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
 
 D-nul primar Barna Marinel  - aduce la cunoștință măsurile luate de către Comitetul local 
pentru situații de urgență al comunei Bodești și prezintă un raport asupra situației din comună ca 
urmare a  măsurilor impuse în urma declarării stării de urgență. 
 D-nul Budiș Constantin întreabă dacă s-a întreprins vreo măsură la nivel local pentru 
asigurarea de stocuri de materiale de protecție și alimente cu termen lung de valabilitate.  
 D-nul primar Barna Marinel  precizează că avem stocuri de materiale de igienă, dar ce sa găsit 
a se achiziționa până la această dată....  
că este necesar a se achiziționa materiale și alimente   
  D-nul Corlade Neculai precizează că este necesar a se primi informări pe grupul de WhatsApp. 
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-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 
 


