ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 26.08.2020, ora 8,30
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, prin Dispoziţia nr. 102 din 25.08.2020,
PRIMARUL a convocat de îndată, Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință extraordinară pentru
data de 26.08.2020, ora 830, consilierii fiind invitaţi la şedinţă, cu următorul proiect al ordinei de zi:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor
de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente
Programului pentru Şcoli al României;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune cu numerele 2996 din
31.08.2005 și 2997 din 31.08.2005;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor pentru realizarea
Sistemelor tehnice de securitate la școlile din comuna Bodești, județul Neamț;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 2 a Consiliului Local;
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Bodești și Asociația
Cultural Socială Economică Christiana în vederea implementării proiectului Centru de zi pentru
vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
5. HOTĂRÂRE pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
6. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;.
D-nul secretar general Bostan Ionel a verificat prezenta membrilor
consiliului local la ședință, de unde rezultă că la ședință sunt prezenți un număr de 12
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție. Lipsă este dnul consilier Crîșmariu Ioan
care a anunțat telefonic că este în concediu.
Ședința este prezidată de dna consilier Hulpoi Elena.
La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, dna președinte de ședință supune dezbaterii și
la vot procesul verbal al ședinței ordinare, din data de 31.07.2020.
Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.07.2020 a fost aprobat cu 12 voturi
pentru.
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Comisia pentru agricultură, activităţi economico – financiare şi protecţia mediului( nr.1) a
prezentat avizele de specialitate pentru proiectele de hotărâre solicitate, înscrise pe ordinea de zi.
Comisia de specialitate juridică, de disciplină, amenajarea teritoriului si urbanism ( nr.2) a
prezentat avizele de specialitate la proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, (nr.3 ) a prezentat 4 avize de specialitate pentru proiectele de hotărâre solicitate și
înscrise pe ordinea de zi, respectiv pentru:
1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării
procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel
local, aferente Programului pentru Şcoli al României;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune cu numerele
2996 din 31.08.2005 și 2997 din 31.08.2005;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între comuna Bodești și
Asociația Cultural Socială Economică Christiana în vederea implementării proiectului Centru de zi
pentru vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești;
4. Proiectul de hotărâre pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT;
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi
protecţie socială, (nr.3 ) nu a acordat avizul de specialitate pentru Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020.
Conform prevederilor art. 135 alin (6) coraborat cu prevederile art. 136 alin. (8) din O.U.G.
57/2019 privind Codul Administrativ Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat
pentru anul 2020 a fost scos de pe ordinea de zi.
Dnii consilieri Budiș Constantin și Corlade Neculai precizează că nu a fost timp pentru studierea
Proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi si sau abținut la acordare avizelor in comisiile de
specialitate și consideră că nu totate proiectele sunt o urgență.
D-nul primar prezintă ordinea de zi, după cum urmează:
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării
procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si
a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune cu numerele
2996 din 31.08.2005 și 2997 din 31.08.2005;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor
pentru realizarea Sistemelor tehnice de securitate la școlile din comuna Bodești, județul
Neamț;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 2 a Consiliului Local;
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Bodești și
Asociația Cultural Socială Economică Christiana în vederea implementării proiectului
Centru de zi pentru vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
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5. HOTĂRÂRE pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE
ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT;
- iniţiator – primar: Marinel Barna;
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;
Dna președinte de ședință supune la vot ordinea de zi .
Ordinea de zi a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (împotrivă
sunt dnii consilieri Budiș Constantin, Corlade Neculai, Macovei Ioan și Sfarghie Vilhelm)
Dnii consilieri Budiș Constantin, Corlade Neculai și Sfarghie Vilhelm, părăsesc
ședința.
La ședință sunt prezenți un număr de 9 consilieri din totalul de 13 consilieri în
funcție.
Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de
atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României.
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si
derulării procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia
produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României.
În urma supunerii la vot nominal sunt: 9 voturi “pentru”;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 49 a consiliului.
Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune cu numerele 2996 din
31.08.2005 și 2997 din 31.08.2005.
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune cu
numerele 2996 din 31.08.2005 și 2997 din 31.08.2005.
În urma supunerii la vot nominal sunt: 9 voturi “pentru”;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 50 a consiliului.
Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor pentru realizarea
Sistemelor tehnice de securitate la școlile din comuna Bodești, județul Neamț.
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor
pentru realizarea Sistemelor tehnice de securitate la școlile din comuna Bodești, județul
Neamț.
În urma supunerii la vot nominal sunt: 9 voturi “pentru”;
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Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 51 a consiliului.
Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Bodești și Asociația Cultural
Socială Economică Christiana în vederea implementării proiectului Centru de zi pentru
vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești.
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Bodești
și Asociația Cultural Socială Economică Christiana în vederea implementării proiectului
Centru de zi pentru vârstnici, în satul Corni, comuna Bodești.
În urma supunerii la vot nominal sunt: 9 voturi “pentru”;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 52 a consiliului.
Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT.
Dl primar Barna Marinel prezintă proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE
ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT.
În urma supunerii la vot nominal sunt: 9 voturi “pentru”;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA
nr. 53 a consiliului.
Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute, dna președinte de ședință
declară ședința închisă.
Din unele probleme tehnice ședința consiliului local nu a fost înregistrată audio-video.

Președinte de ședință,
Hulpoi Elena

Secretar general al comunei,
Bostan Ionel
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