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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 23.12.2020,  
în ședința ordinară 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. 169 din 16.12.2020, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință ordinară pentru data de 
23.12.2020, ora 830, 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 13 consilieri din 
totalul de 13 consilieri în funcție. 
 
 Ședința este prezidată de către d-nul consilier Hanganu Vasile președinte de 
ședință. 
  
 La propunerea domnului secretar general al comunei Bostan Ionel, dnul Hanganu Vasile 
președinte de ședință supune dezbaterii și la vot Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
local  Bodești din data de 14.12.2020. Procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
  Dnul secretar general precizează că avizele comisiilor de specialitate au fost date la proiectele 
de hotărâre supse ordinei de zi și au fost propuse două amendamente care vor fi prezentate la  
proiectul în cauză. 
 
 Dnul președinte de ședință prezintă ordine de zi după cum urmează: 
 1. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 
pentru anul 2021; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local;  
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 3 a Consiliului Local; 
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei 
Bodești pentru perioada 2021 - 2027; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local; 
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
comunei Bodești; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 2 a Consiliului Local; 
 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru. 
 
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 
 Dnul Budiș Constantin propune amendamentul: 
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 - propun modificarea pct.28 pag.37 ANEXA  X astfel 
28. Se acordă reducerea cu 20%  a  taxei speciale pentru servicii de 

salubrizare corespunzătoare fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare care separă 
deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. Pentru a beneficia 
de diminuarea taxei speciale viceprimarul comunei Bodești, prin aparatul de specialitate 
al primarului, va întocmi  o situație cu beneficiarii  serviciului de salubrizare care separă 
deșeurile, situație care va fi depusă la Biroul contabilitate, financiar impozite și taxe 
locale din carul Primăriei comunei Bodești pentru aplicarea reducerii. 
   Ca urmare a dezbaterilor, dnul președinte de ședință  supune  la vot 
amendamentul. Urmare a supunerii la vot, sunt “pentru” d-nii consilieri Budiș Constantin, 
Sfarghie Vilhelm, Crîșmariu Ioan și Corlade Neculai  și 9 voturi abțineri (amendamentul 
nu a fost aprobat). 
  Dnul Corlade Neculai propune amendamentul:  
 Art. 5.11. anexa XIII 
  Art. 5. Taxa de slaubrizare se plătește de toți cei care produc deșeuri menajere, nemenajere , 
excepției fac toate instituțiile de cultde pe raza comunei Bodești, județul Neamț.  
 Art. 11 Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei care dețin gospodării pe raza comunei 
și persoanele juridice care punct de lucru sau activități economice în comună, care fac dovada 
încheierii unui contract de salubritate cu unul din operatorii de servicii de salubritate sau operatorii 
economici colectori autorizați care... achiziției deșeuri și fac dovada ridicării deșeurilor menajere sau 
nemenajere, nu sunt obligați la plata taxei de salubrizare stabilită prin HCL, conform legislației în 
vigoare. 
  Ca urmare a dezbaterilor, dnul președinte de ședință  supune  la vot 
amendamentul. Urmare a supunerii la vot este “pentru”  dnul consilier Corlade Neculai  și 
12 voturi abțineri (amendamentul nu a fost aprobat). 
 Dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 
 In urma supunerii la vot, sunt: 9 voturi “pentru”  , 4 voturi “abțineri”  și 0 voturi 
“împotrivă”. Se abțin d-nii consilieri consilieri Budiș Constantin, Sfarghie Vilhelm, 
Crîșmariu Ioan și Corlade Neculai, acesta din urmă motivând că proiectul de hotărâre nu 
respectă principiul  “plătește cât arunci”.  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  65 a consiliului. 
 
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotârâre privind 
aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodesti. 
 În urma dezbaterilor, dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodești. Sunt  “pentru”  13 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  66 a consiliului. 
  
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Bodești pentru 
perioada 2021 - 2027. 
 În urma dezbaterilor, dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a 
comunei Bodești pentru perioada 2021 - 2027. Sunt: 9 voturi “pentru”, 4 voturi “abțineri”  
și 0 voturi “împotrivă”. Se abțin d-nii consilieri consilieri Budiș Constantin, Sfarghie 
Vilhelm, Crîșmariu Ioan și Corlade Neculai. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  67 a consiliului. 
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 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Bodești. 
 În urma dezbaterilor, dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Bodești. Sunt: 13 voturi “pentru”.  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  68 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 
 


