ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.04.2020,
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. 63 din 24.04.2020, PRIMARUL a convocat Consiliul
Local al comunei Bodești, în ședință ordinară 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 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 extraordinare, din data de 7.04.2020.
Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 7.04.2020 a fost aprobat cu 13 voturi pentru.
D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi după cum urmează:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor trupuri de pășune, aflate în
proprietatea publică a comunei Bodești, (PH nr. 27/2020);
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării și modificării unor contracte de închiriere aprobate prin
atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privată a comunei Bodești prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Bodești nr. 25 din 30.04.2018, (PH nr. 31/2020) ;

- iniţiator – primar: Marinel Barna;

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucţiunilor pentru
solicitanţi şi stabilirea componenţei comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor în vederea iniţierii închirierii
pajiştei rămasă liberă din islazul comunei Bodești, prin atribuire directă, aflată în proprietatea privată a
comunei Bodești, (PH nr. 32/2020);
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 2 a Consiliului Local;
4. 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. 28/2020);
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Comuna Bodești
și CEC BANK - SA, (PH nr. 29/2020);
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune cu numărul 1856 din
24.04.2012,(PH nr. 30/2020);
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- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție " SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI – la școlile din comuna
Bodesti, judetul Neamt",(PH nr. 33/2020);
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
8. 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;
9. 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;
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite începând cu luna aprilie 2020 din
partea consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești, (PH nr. 35/2020);
- iniţiator – consilier: Budiș Constantin;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.
Comisiile de specialitate ale consiliului local au acordat avizele la proiectele de
hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor trupuri de pășune,
aflate în proprietatea publică a comunei Bodești
D-nul primar Barna Marinel și d-nul 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 aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor trupuri de

pășune, aflate în proprietatea publică a comunei Bodești, (PH nr. 27/2020)

In urma supunerii la vot nominal sunt: 13 voturi “Pentru”.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 24 a consiliului.

D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea încetării și modificării unor contracte de închiriere aprobate prin

atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privată a comunei Bodești prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 25 din 30.04.2018, (PH nr. 31/2020)

D-nul primar Barna Marinel și d-nul 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 aprobarea încetării și modificării unor contracte de închiriere

aprobate prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privată a comunei
Bodești prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 25 din 30.04.2018, (PH nr.
31/2020).

In urma supunerii la vot nominal sunt: 13 voturi “Pentru”.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 25 a consiliului.
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D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucţiunilor pentru

solicitanţi şi stabilirea componenţei comisiei de analiză şi soluţionare a cererilor în vederea
iniţierii închirierii pajiştei rămasă liberă din islazul comunei Bodești, prin atribuire directă, aflată
în proprietatea privată a comunei Bodești, (PH nr. 32/2020)

D-nul primar Barna Marinel și d-nul secretar general Bostan Ionel prezintă proiectul de
hotărâre.
D-nul secretar precizează că este necesar să se alegă un reprezentant al Consiliului Local al
comunei Bodești în Comisia de analiză și soluționare a cererilor.
D-na Ilisei Manuela propune pe d-nul Hanganu Vasile
D-nul președinte supune la vot propunerea D-nei Ilisei Manuela: 6 voturi pentru, 5 voturi
“Abțineri”(se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin, Crîșmariu Ioan, Hanganu Vasile, Lazăr Gheorghe
și Macovei Ioan) și 2 voturi “împotrivă” ( împotrivă sunt d-nii Corlade Neculai și Sfarghie Vilhelm).
D-nul Corlade Neculai propune pe d-nul Lazăr Gheorghe.
D-nul președinte supune la vot propunerea D-nului Corlade Neculai : 3 voturi pentru, 9 voturi
“Abțineri”(se abțin d-nii consilieri Busuioc Elena, Gioacăș Valentin Vasile, Hanganu Vasile, Hulpoi
Elena, Lazăr Gheorghe, Macovei Ioan , Păvăloaia Mihai, Sfarghie Vilhelm, Tomescu Gheroghe) și 1
voturi “împotrivă” ( împotrivă este d-na Ilisei Manuela).
D-nul Lazăr Gheorghe propune pe d-nul Crîșmariu Ioan.
D-nul președinte supune la vot propunerea D-nului Corlade Neculai : 5 voturi pentru, 7 voturi
“Abțineri”(se abțin d-nii consilieri Busuioc Elena, Crîșmariu Ioan, Gioacăș Valentin Vasile, Hanganu
Vasile, Hulpoi Elena, Păvăloaia Mihai, Tomescu Gheorghe) și 1 voturi “împotrivă” ( împotrivă este dna Ilisei Manuela).
Se desemnează, în urma votului, d-nul Hanganu Vasile ca reprezentant al Consiliului Local al
comunei Bodești în Comisia de analiză și soluționare a cererilor;
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini,

instrucţiunilor pentru solicitanţi şi stabilirea componenţei comisiei de analiză şi soluţionare a
cererilor în vederea iniţierii închirierii pajiştei rămasă liberă din islazul comunei Bodești, prin
atribuire directă, aflată în proprietatea privată a comunei Bodești, (PH nr. 32/2020)

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. 26 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
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. 28/2020)
D-nul secretar general Bostan Ionel prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 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. 28/2020).
In urma supunerii la vot nominal sunt: 13 voturi “Pentru”.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 27 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Comuna Bodești

și CEC BANK - SA, (PH nr. 29/2020).

D-nul secretar general Bostan Ionel prezintă proiectul de hotărâre.
D-nii consilieri: Budiș Constantin, Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai și Sfarghie Vilhelm precizeză
că proiectul de hotărâre nu este legal întrucât durata contractul este expirată.
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Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între
Comuna Bodești și CEC BANK - SA, (PH nr. 29/2020)

In urma supunerii la vot nominal sunt: 6 voturi “Pentru”, 3 voturi “Abțineri”(se
abțin d-nii consilieri: Busuioc Elena, Ilisei Manuela și Lazăr Gheorghe) și 4 voturi
“împotrivă” (Budiș Constantin, Corlade Neculai, Crîșmariu Ioan și Sfarghie Vilhelm)
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune cu numărul 1856 din
24.04.2012,(PH nr. 30/2020).

D-nul primar și secretar general prezintă proiectul de hotărâre.
D-nii consilieri: Budiș Constantin, Crîșmariu Ioan, Corlade Neculai și Sfarghie Vilhelm au
aceiași părere ca la proiectul de hotărâre anterior, întrucât acesta nu este legal deoarece durata
contractul este expirată.
D-nul consilier Corlade Neculai propune infiintarea unei comisii mixte pentru analizarea
derularii contractului de concesiune cu numărul 1856 din 24.04.2012.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune cu numărul
1856 din 24.04.2012,(PH nr. 30/2020).

In urma supunerii la vot nominal sunt: 8 voturi “Pentru”, 1 vot “Abținere”(se
abține d-nul consilier: Lazăr Gheorghe) și 4 voturi “împotrivă” (Budiș Constantin, Corlade
Neculai, Crîșmariu Ioan și Sfarghie Vilhelm)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 28 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de

investiției " SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI – la școlile din
comuna Bodesti, judetul Neamt",(PH nr. 33/2020).

D-nul primar 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 " SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI ALARMARE IMPOTRIVA EFRACTIEI
– la școlile din comuna Bodesti, judetul Neamt",(PH nr. 33/2020).

In urma supunerii la vot nominal sunt: 13 voturi “Pentru”.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 29 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
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).

D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune la vot 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: 12 voturi “Pentru”, 1 vot “Abținere”(se
abține d-nul consilier: Budiș Constantin)
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 30 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 34/2020);
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea

bugetului local aprobat pentru anul 2020,(PH nr. 34/2020).

In urma supunerii la vot nominal sunt: 12 voturi “Pentru”, 1 vot “Abținere”(se
abține d-nul consilier: Budiș Constantin)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 31 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite începând cu luna aprilie 2020 din

partea consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești, (PH nr. 35/2020).

D-nul Budiș Constantin prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor pro și contra, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea donării indemnizațiilor cuvenite începând cu luna

aprilie 2020 din partea consilierilor locali, persoanelor defavorizate si copiilor din UAT Bodești,
(PH nr. 35/2020).

In urma supunerii la vot nominal sunt: 3 voturi “Pentru”( pentru sunt d-nii
consilieri: Budiș Constantin, Ilisei Manuela și Sfarghie Vilhelm) și 10 voturi “Abțineri.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

D-nul Primar precizează că sunt deschise pe POR - fonduri europene, o măsură pe care se
pot depune proiecte pentru eficiența energetică a clădirilor și s-a gândit să depună un proiect pentru
dispensarul uman din comună.
Consiliul local este de acord cu demararea unui astfel de proiect de hotărâre.
D-nul Primar precizează că există posibilitatea de a depune prin GAL proiecte finanțate prin
fonduri europene pentru iluminat public și s-a gândit să depună un proiect pentru modernizare
iluminat pe drumul național din comună.
Consiliul local este de acord cu demararea unui astfel de proiect de hotărâre.
D-nul primar prezintă o situației privind măsurile ce s-au luat si se vor lua datorită pandemiei
cu coronavirus.
D-nul primar prezenta situația elevilor din comună privind accesul la internet si echipamente
electronice pentru a face cursurile on-line.
D-nul Corlade Neculai aduce la cunoștință solicitarea depusă la primărie privind raportul anual
al primarului care este obligatoriu și să-l discutăm la ședința următoare, publicarea rapoartelor
consilierilor locali și execuția bugetară pe care a primit-o să o discutăm în următoarea ședință.
D-nul Corlade Neculai solicită stadiul investiților care au fost aprobate.
D-nul primar preciză că la drumuri vor începe lucrările după perioada stării de urgență, la
centrul social se lucrează, la garaj cred că într-o lună vom face recepția, la camerele de supraveghere
mai avem de luat un aviz de la AFIR.
D-nul Budiș Constantin precizează - comisia nr. 2 să analizeze OUG 57/2019 privind aprobarea
Codului administrativ......
D-nul Crîșmariu Ioan precizează că hotărârea prin care a fost aprobat canalul de la drumul
spre islazul Ceuca nu a fost dusă la îndeplinire.
D-na Ilisei Manulea precizează că este necesar a se lua măsuri cu cei care dau dejecții pe
canalul de la “Iepuri” și cu cei care dau muzica tare în punctul Obor.
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D-nul Sfarghie Vilhelm precizează că este necesar a se posta programul de colectare a
gunoiului pe pagina de socializare a primăriei și daca după luna mai se mai schimbă programul de
colectare.
D-nul primar precizează că se va merge în continuare cu același program.
D-nul Sfarghie Vilhelm solicită o informare cu privire la sumele cheltuite până acum la
obiectivul de investiție supraveghere cu camere video
D-nul primar - o să o dau la ședința viitoare.
D-nul Sfarghie Vilhelm - dorește ca d-nul Pașcu responsabil la SVSU, am văzut că a avut
foarte multe incendii de vegetației în această primăvară, să facă o informare privind zonele, ce
măsuri s-au luat și informarea cetățenilor pentru prevenire.
D-nul Sfarghie Vilhelm - o să las la d-nul secretar o solicitare privind transmiterea unor
documente.
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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