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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 28.05.2020,  
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. 72 
din 21.05.2020, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință ordinară pentru 
data de 28.05.2020, ora 1400, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.   

Prin dispoziția nr. 73 din 27.05.2020, PRIMARUL a  suplimentat  ordinea de zi  
  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  extraordinare, din data de 19.05.2020.  
 Procesul verbal  al ședinței ordinare din data de 19.05.2020 a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
 Dl Corlade Neculai  solicită suplimentarea ordinea de zi cu prezentarea Raportului primarului 
comunei Bodești privind situația economică  socială și de mediu pentru anul 2019  
 Dl primar prezintă ordinea de zi : 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 1. HOTĂRÂRE pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei 
Bodești pentru perioada 2014-2020; 
 - 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 
investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni, comuna Bodesti, 
judetul Neamt"; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 3. HOTĂRÂRE privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local. 
 4. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local. 
II. Raportului primarului comunei Bodești privind situația economică  socială și de mediu 
pentru anul 2019  
III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 
D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi . 
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 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 
pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bodești pentru 
perioada 2014-2020. 
 Dl  secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dl președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 
Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020.  
 In urma supunerii la vot  nominal sunt: 13 voturi “Pentru”.  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  35  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 "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodești si Oșlobeni, comuna 
Bodești, județul Neamț". 
 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 aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodești si 
Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț" 
 În urma supunerii la vot  nominal sunt: 13 voturi “Pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  36  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 
 Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre. 
 Dl Budiș Constantin propune amendament la Proiectul de hotărâre Se  aprobă  retragerea  
Municipiului Roman din cadrul  Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA  NEAMŢ”. 
  D-nul secretar precizează că este necesar pentru aprobarea retragerii municipiului 
Roman să fie modificate și  alte articole din proiectul de hotarare. 
 Dl președinte de ședință dă cuvântul dl secretar să prezinte ce se va supune la vot ca 
amendament pentru aprobarea retragerii municipiului Roman 
 d-nul secretar prezintă:  
 Art.1: (1)   Se  aprobă  retragerea  Municipiului Roman din cadrul  Asociaţiei de  

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA  NEAMŢ”. 
 (2) Această hotărâre își va produce efectele doar după adoptarea unei Hotărâri de către 

Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Aqua Neamț prin care se ia act atât de achitarea de către 
Municipiul Roman a  tuturor despăgubirilor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Utilități Publice nr. 28/2009 și în Statutul Asociației, cât și de acordul scris al 
entităților finanțatoare. 
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 Art.2:  Pe cale de consecință, se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. privind 
participarea .........la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 Art.3:  Pe cale de consecință, se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 37 din 25.10.2002 
privind participarea Comunei Bodești la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

 Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Bodești în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să 
voteze în favoarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, modificare ce vizează retragerea Municipiului Roman din 
Asociație. 

 Art.5: Se împuterniceşte Dl Marinel Barna, reprezentant al comunei  Bodești, cetăţean 
român, născut(ă) la data de 25.06.1975 la comuna Bodești, domiciliat  în comuna Bodești, sat 
Bodești, județul Neamț, posesor al  C.I. seria NT nr. 995687, eliberată deSPCLEP Piatra Neamț la 
data de 23.05.2018, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Bodești, Actele Adiţionale 
și Actele Statutare ale Asociației actualizate cu retragerea Municipiului Roman din Asociație. 

 Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Tudorel Radu, 
Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze 
modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ. 

 Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate. 
 În urma dezbaterilor, dl președinte de ședință supune la vot amendamentul. 
 În urma supunerii la vot nominal sunt: 5 voturi “Pentru”, 4 voturi “impotrivă” 
(împotrivă sunt d-nii Gioacăș Valentin-Vasile, Macovei Ioan, Păvăloaia Mihai și Tomescu 
Gheorghe)  și 4 “abțineri” (se abțin d-nii consilieri: Busuioc Elena, Hanganu Vasile, Hulpoi 
Elena, Ilisei Manuela);  
 Amendamentul  nu a fost aprobat. 
 Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  inițiat, privind 
retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”.  
 In urma supunerii la vot  nominal sunt: 8 voturi “Pentru” și 5 voturi “împotrivă” 
(împotrivă sunt d-nii consilieri Budiș Constantin, Corlade Neculai, Crîșmariu Ioan, Lazăr 
Gheorghe și Sfarghie Vilhelm) .  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  37  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 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: 12 voturi “Pentru”. 
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 La votul nominal nu a participat și dl Gioacăș Valentin - Vasile, care nu mai este o-
line, fiind considerat lipsă din ședință, la supunerea la vot a Proiectului de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  38  a consiliului. 
 
 II. Raportului primarului comunei Bodești privind situația economică  socială și de 
mediu pentru anul 2019 
 Dl primar a răspuns interpelărilor membrilor consiliului local asupra raportului privind situația 
economică  socială și de mediu pentru anul 2019, prezentat pe si-teul comunei  Bodești și transmit pe 
e-mail consiliului local. 
  
III.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului  
 Dl secretar precizează că  nu s-a exprimat nici un punct de vedere  din partea consiliului local 
privind răspunsul la contestația asupra Hotărârii Consiliului Local Bodești nr. 28 din 
30.04.2020 care a fost  transmisă domnilor consilieri locali pe e-mail și roagă să precizeze punctul 
de vedere pentru a fi transmis răspunsul petenților. 
  Ca urmare a solicitării punctului de vedere fiecărui consilier local, de către secretarul general 
al comunei, membrii Consiliul local al comunei Bodești  și-au manifestat punctul de vedere prin 
adoptarea hotărârii criticate, prin vot, conform procesului verbal al ședinței Consiliului local din data 
de 30.04.2020. 
  Dl primar a precizat că are o solicitare pentru u sprijin financiar din parte Asociației Cristeana, 
având un contract de parteneriat cu aceasta, care va fi transmisă pe e-mail consiliului local pentru a fi 
luată la cunoștință. 
  
 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 
 


