
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 14.12.2020, ora 8,30 
în ședința ordinară 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. 168 din 11.12.2020, PRIMARUL a 
convocat  de îndată, Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință extraordinară pentru data de 14.12.2020, 
ora 830, consilierii fiind invitaţi la şedinţă, cu următorul proiect al ordinei de zi: 
 1. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local;  
  
  Dnul 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 Chiruță Cristinel. 
 
 Ședința este prezidată de dnul consilier Hanganu Vasile. 
 
 Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului local Bodești a prezentat avizul de specialitate 
pentru proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 
  
 Dnul primar  prezintă ordinea de zi.   
 În urma supunerii la vot sunt: 12 voturi “pentru”;  
 
 La ședință se prezintă și d-nul consilier Chiruță Cristinel. 
 La ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcție. 
   
 Dnul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre 
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020. 
 Rectificarea bugetului local a fost prezentată de către d-na Pașcu Mioara  - sef birou 
contabilitate, financiar, impozite și taxe locale. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dnul președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020.  
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”;  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  64 a 
consiliului. 
 
 Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute, dnul 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, 
Vasile HANGANU 

 
Secretar general al comunei, 

Ionel BOSTAN 
 


