ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 19.05.2020,
în ședința extraordinară 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. 70
din 15.05.2020, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință extraordinară
pentru data de 30.04.2020, ora 1600, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.
Ședința se desfășoară prin mijloace electronice (on-line prin aplicația Zoom).
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 dl 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 30.04.2020.
Domnii consilieri Budiș Constantin și Corlde Neculai aduc la cunoștință necesitatea unor
modificări la procesul verbal. Dl secretar ia act de modificările intrevenite.
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020 a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
Dl primar prezintă ordinea de zi :
I.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii
prin licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A DISPENSARULUI UMAN BODESTI";
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
3. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 34/2020);
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
II. Prezentarea contestației la Hotărârea Consiliului Local Bodești nr. 28 din
30.04.2020
D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi după cum urmează:
Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de
hotărâre.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii
prin licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea publică a comunei
Bodești.
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Dl secretar general Bostan Ionel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea hotărârii nr. 24 din 30.04.2020 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate în proprietatea
publică a comunei Bodești.
In urma supunerii la vot nominal sunt: 13 voturi “Pentru”.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 32 a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de
investiției "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A DISPENSARULUI UMAN BODESTI"
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru
obiectivul de investiției "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A DISPENSARULUI UMAN
BODESTI".
În urma supunerii la vot nominal sunt: 12 voturi “Pentru” și 1 vot “Abținere”(se
abține dl consilier Budiș Constantin).
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 33 a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 34/2020).
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local aprobat pentru anul 2020.
In urma supunerii la vot nominal sunt: 11 voturi “Pentru” și 2 voturi “Abțineri”(se
abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și Sfarghie Vilhelm) .
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 34 a consiliului.
II. Prezentarea contestației la Hotărârea Consiliului Local Bodești nr. 28 din 30.04.2020
Dl secretar precizează că a fost transmisă contestația la domnii consilieri locali pe e-mail și
roagă să se ia o hotărâre în acest sens pentru a se transmite răspunsul petenților.
În urma interpelărilor nu se ia nici o hotărâre privind răspunsul care se va da petenților.
Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute, dl 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, 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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