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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 9.11.2020,  
în ședința extraordinară a Consiliului local Bodești 

 
 

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. 152 din 5.11.2020, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință extraordinară pentru data de 
9.11.2020, ora 1600, consilierii fiind invitaţi la şedinţă.   
  
 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 11 consilieri din 
totalul de 12 consilieri în funcție. Lipsă este dna Orășanu Elena care a anunțat telefonic 
că are unele probleme de sănătate și nu poate participa la ședință.  
 Invitat la ședință este D-nul Gățu Mihai, căruia prin Încheierea cu nr. 4330 din 
4.11.2020 a Judecătoriei Piatra Neamț i-a fost validat mandatul de consilier local. 
 
 Întrucât este prima ședință a consiliului local după declararea acestuia ca legal 
constituit prin Ordinul Prefectului - județul Neamț cu nr. 508 din 2 noiembrie 2020, dnul 
secretar general al comunei Bodești,  Bostan Ionel prezintă ordinea de zi a ședinței după 
cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările 
Consiliului local al comunei Bodești în perioada  noiembrie, decembrie 2020  și ianuarie 2021. 

2. Depunerea jurământului de către consilierul  local supleant  Gâțu Mihai înscris pe  lista 
Partidului Social Democrat, pentru care s-a validat mandatul  de consilier local prin Încheierea 
Judecătoriei Piatra Neamț cu nr. 4330 din 4.11.2020.  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Bodești. 
4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al  

comunei Bodești. 
  
 La propunerea domnului secretar Bostan Ionel, dnii consilieri sunt invitați să aleagă 
președintele de ședințe  care va conduce lucrările Consiliului local al comunei Bodești în perioada  
noiembrie, decembrie 2020  și ianuarie 2021. 
 Dnul Corlade Neculai propune pe d-nul Budiș Constantin. 
 Dna Busuioc Elena propune pe dnul Hanganu Vasile. 
 Se supune la vot propunerea dnului Corlade Neculai de unde rezultă 4 voturi pentru și 7 
abțineri. 
 Se supune la vot propunerea dnei Busuioc Elena de unde rezultă 7 voturi pentru și 4 abțineri. 
 Este ales președinte de ședințe  care va conduce lucrările Consiliului local al comunei Bodești 
în perioada  noiembrie, decembrie 2020  și ianuarie 2021, dnul Hanganu Vasile. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  56  a consiliului. 
  
 Dnul președinte de ședință Hanganu Vasile supune la vot ordinea de zi care este 
aprobată cu 11 voturi pentru.  
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 Dnul președinte de ședință  propune trecerea la punctul 2 al ordinei de zi, întrucât primul 
punct a fost dezbătut, Depunerea jurământului de către consilierul  local supleant  Gâțu Mihai înscris 
pe  lista Partidului Social Democrat, pentru care s-a validat mandatul  de consilier local prin 
Încheierea Judecătoriei Piatra Neamț cu nr. 4330 din 4.11.2020 la care este invitat dnul Gâțu Mihai la 
depunerea jurământului. 
 Dnul Gâțu Mihai  a depus jurământul. 
  
 Consiliul local este format din 13 consilieri  în funcție din numărul de 13 stabiliți prin ordin al 
prefectului și 12 consilieri sunt prezenți la ședință. 
 
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind alegerea 
viceprimarului comunei Bodești. 
 Dnul Gioacăș Valentin-Vasile propune ca viceprimar pe dna Busuioc Elena.  
 Dnul Budiș Constantin propune ca viceprimar pe d-nul Hanganu Vasile. 
 
 Dnul secretar general a redactat buletine de vot pe care le înmânează consilierilor 
locali prezenți la ședință. 
 
 Dnul președinte de ședință  invită consilierii locali să alegă prin vot secret viceprimarul 
comunei, conform buletinului de vot înmânat de d-nul secretar general. 
 
 La propunerea d-nul Budiș Constantin se alege  de consiliul local comisia pentru numărarea 
voturilor în următoarea componență:  Budiș Constantin, Crîșmariu Ioan și Gâțu Mihai. 
 In urma numărării voturilor a rezultat un număr de 8 voturi pentru Busuioc Elena și 4 voturi 
pentru Hanganu Mihai. A fost ales viceprimar al comunei Bodești d-na Busuioc Elena. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  57  a consiliului. 
 
  Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al  comunei Bodești. 
 Ca urmare a consultării fomațiunilor politice care fac parte din consiliul local sunt numiți membrii 
comisiilor, aceștia alegând președintele și secretarul acestora, după cum urmează: 

I. Comisia pentru buget-finanţe, patrimoniu sport, tineret, fonduri europene, relaţii externe şi 
strategii de dezvoltare comunitară: 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Formațiunea 
politică 

Funcția în comisie 

1 ILISEI MANUELA PSD Președinte 
2 HANGANU VASILE PSD Secretar  
3 CHIRUȚĂ CRISTINEL PSD Membru 
4 CORLADE NECULAI PMP Membru 
5 SFARGHIE VILHELM PNL Membru 
 
II. Comisia pentru probleme juridice, servicii publice, comerţ, urbanism, amenajarea 
teritoriului, mediu și turism: 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Formațiunea 
politică 

Funcția în comisie 

1 GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE PSD Președinte 
2 AZAMFIREI VASILE PSD Secretar  
3 BUDIȘ CONSTANTIN PNL Membru 
4 BUSUIOC ELENA PSD Membru 
5 ORĂȘANU ELENA PSD Membru 
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 III. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, drepturile omului, minorităţi, societatea civilă, 
sănătate, muncă, protecţie socială, ordine publică: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Formațiunea 
politică 

Funcția în comisie 

1 TANASĂ ION PSD Președinte 
2 GÂȚU MIHAI PSD Secretar  
3 CRÎȘMARIU IOAN PNL Membru 

 
 Dnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.  
  În urma supunerii la vot nominal sunt: 12 voturi “pentru”.  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  58  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 
 


