ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 7.04.2020,
în ședința extraordinară a Consiliului local Bodești, convocată de îndată
În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. (2), ale art. 134, alin. (1), lit. b) şi ale art. 135, alin. (1),
(3) și (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, în ziua de 7.04.2020, orele 1400 (marți) s-a
convocat de îndată Consiliul local al comunei Bodești în ședință extraordinară de către d-nii consilieri:
Budis Constantin, Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai, Lazar Gheorghe și Sfarghie Vilhelm, care s-a
desfășurat prin mijloace electronice (on-line), cu următorul proiect ordinei de zi - Proiect de
hotărâre rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 26/2020), iniţiatori
– consilieri: Budis Constantin, Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai, Lazar Gheorghe, Sfarghie Vilhelm,
comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local.
După apelul on-line efectuat de d-nul secretar Bostan Ionel, la ședință sunt
prezenți un număr de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție, nu sunt prezenți
d-nii consilieri Pavăloaia Mihai și Tomescu Gheorghe.
Ședința este prezidată de d-nul consilier Sfarghie Vilhelm.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, d-nul președinte de ședință supune dezbaterii
și la vot procesul verbal al ședinței ordinare, din data de 26.03.2020.
D-nul Budiș Constantin relatează două greșeli în procesul verbal.
D-nul secretar a luat act de greșelile aduse la cunoștință și au fost remediate.
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2020 a fost aprobat cu 11 voturi pentru.
D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi conform convocării
ședinței.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi pentru.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectul de
hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020.
D-nul Budiș Constantin prezintă proiectul de hotărâre.
D-nii consilieri locali și d-nul primar și-au expus punctul de vedere asupra proiectului de
hotărâre.
D-nul Primar, în baza prevederilor art. 154 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ depune amendamentul la proiectul de hotărâre:
Cheltuieli
Suma din buget
Suma rectificată
Capitol
- mii lei - mii lei 24670220 - cheltuieli materiale
50
0
cultură, recreere și religie
24540205 - fond de rezervă bugetară
330,09
380,09
la dispoziția autorităților locale
D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul.
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Amendamentul a fost aprobat cu 11 voturi pentru.
D-na Ilisei Manuela președintele comisiei de specialitate nr. 2 a consiliului local
depune amendamentul la proiectul de hotărâre :
Introducerea unui articol la proiectul de hotărâre
care va avea următorul cuprins:

Răspunderea privind alocarea sum elor în bugetul local prevăzute în prezenta
hotărâre o vor avea inițiatorii proiectului de hotărâre, respectiv d-nii: Budiș Constantin,
Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai, Lazăr Gheorghe, Sfarghie Vilhelm.

D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul.
Amendamentul a fost aprobat cu 6 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere.
Împotrivă sunt d-nii consilieri : Budiș Constantin, Corlade Neculai, Lazăr Gheorghe, Sfarghie
Vilvelm și se abține d-nul consilier Crîșmariu Ioan.
Conform primului amendament se modifică anexa 1 la proiectul de hotărâre după cum
urmează:

Cheltuieli

Capitol
24670220 - cheltuieli materiale cultură,
recreere și religie
24510220 - cheltuieli materiale
administrație

Suma din buget
- mii lei -

Suma rectificată
- mii lei -

50

0

400

450

După aprobarea amendamentului nr. 2 se modifică proiectul de hotărâre, introducându-se art.
5 la proiectul de hotărâre anexa 1 la proiectul de hotărâre după cum urmează:

Art.5 Răspunderea privind alocarea sumelor în bugetul local prevăzute în prezenta hotărâre o
vor avea inițiatorii proiectului de hotărâre, respectiv d-nii: Budiș Constantin, Crîșmariu Ioan, Corlade
Neculai, Lazăr Gheorghe, Sfarghie Vilhelm.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 26 dn
6.04.2020).
In urma supunerii la vot nominal, sunt: 8 voturi “Pentru”, 3 voturi “Abțineri” (se
abțin d-nii consilieri: Busuioc Elena, Hulpoi Elena și Lazăr Gheorghe
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 23 a consiliului.
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 ww.bodesti.ro,
spre consultarea cetățenilor.
Președinte de ședință,
Sfarghie Vilhelm

Secretar general al comunei,
Bostan Ionel
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