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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL  

încheiat astăzi 28.01.2021,  
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. 12 din 21.01.2021, 
PRIMARUL a convocat Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință ordinară pentru data de 
28.01.2021, 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 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 ordinare a Consiliului local  
Bodești din data de 23.12.2020. Procesul verbal a fost aprobat cu modificarea acestuia, în sensul 
introducerii voturilor la  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Bodești,  cu 13 voturi pentru. 
 
  Dnul secretar general precizează că avizele comisiilor de specialitate au fost date la proiectele 
de hotărâre supuse ordinei de zi. 
  
 Dnul președinte de ședință prezintă ordine de zi după cum urmează: 
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate 
cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 3 a Consiliului Local;  
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 
data de 31 decembrie 2020; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local; 
3. HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii nr. 65 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 și 2 a Consiliului Local; 
4. HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea prelungirii contractului de concesiune  cu numărul 3077 din 
16.06.2016; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local; 
 
 Dnul Corlade Neculai propune ca să se înscrie pe ordinea de zi si punctul Interpelări. 
 D-nul președinte de ședință supune la vot ordinea de zi incluzând și punctul 5. Interpelări.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru. 
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 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările 
ulterioare. 
 În urma dezbaterilor, dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările 
si completările ulterioare. 
 In urma supunerii la vot  nominal sunt: 11 voturi “Pentru” și 2 voturi “abțineri” (se 
abțin dnii consilieri Budiș Constantin și Sfarghie Vilhelm) . 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  1 a consiliului. 
 
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 
31 decembrie 2020. 
 În urma dezbaterilor, dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare 
înregistrat la data de 31 decembrie 2020. 
 In urma supunerii la vot  nominal sunt: 11 voturi “Pentru” și 2 voturi “abțineri” (se 
abțin dnii consilieri Budiș Constantin și Sfarghie Vilhelm). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  2 a consiliului. 
 
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind 
modificarea hotărârii nr. 65 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 
 Dnul Budiș Constantin propune amendamentul, cum a fost propus și la comisia de specialitate 
nr. 1,după cum urmează: 
 Pct. 28 pag. 37 anexa X: 

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. 
   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 președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea 
hotărârii nr. 65 din 23.12.2020 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. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  3 a consiliului. 
 
 Dnul președinte de ședință  supune dezbaterii Proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea prelungirii contractului de concesiune  cu numărul 3077 din 16.06.2016. 
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 În urma dezbaterilor, dnul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractului de concesiune  cu numărul 3077 
din 16.06.2016. 
 In urma supunerii la vot  nominal sunt: 13 voturi “Pentru” . 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  4 a consiliului. 
 
  Interpelări: 
 Dnul Corlade Neculai  întreabă pe d-nul primar care este stadiul proiectelor care le 
avem aprobate ? 
 Dnul primar prezintă stadiul proiectelor. 
 ...........  
   
 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 
 


