
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 25.02.2021, ora 16 

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. 25 din 18.02.2021 modificată prin 
Dispoziția nr. 33 din 23.02.2021 PRIMARUL a convocat , Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință ordinară 
pentru data de 25.02.2021, ora 1600, la Căminul cultural din satul Bodești, consilierii fiind invitaţi la şedinţă, cu 
următorul proiect al ordinei de zi: 
 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul 
de specialitate al primarului comunei Bodești; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 2 şi 3 a Consiliului Local; 
1.  2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei Bodești; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 3 a Consiliului Local; 
2.  3. HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării investiţiei „Modernizare drumuri locale în comuna 
Bodești, judeţul Neamţ"; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1 şi 2 a Consiliului Local; 
3.  4. HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie Modernizare 
drumuri locale în comuna Bodești, judeţul Neamţ; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 1 a Consiliului Local; 
4.  5. HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei 
Bodești care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului 
general al comunei Bodești; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiei nr. 3 a Consiliului Local; 
 II. Prezentarea raportului privind analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi măsuri de 
îmbunătăţire a acestora. 

 
 Ședința este prezidată de dna consilier Ilisei Manuela. 
 Dnul 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. 
 
 Comisiile de specialitate ale Consiliului local Bodești au prezentat avizele de specialitate 
pentru proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii și la vot procesul verbal al ședinței Consiliului 
local din data de 6.02.2021. 
  În urma supunerii la vot  a procesului verbal al ședinței Consiliului local Bodești din data 
de 6.02.2021, se aprobă cu 12 voturi “pentru”, se abține d-nul consilier Sfarghie Vilhelm întrucât 
nu a fost prezent la ședința din data de 6.02.2021 ; 
 
 Dna președinte de ședință supune la vot ordinea de zi și cu punctul diverse.   
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”;  
 



 
 

 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bodești. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești 
 În urma supunerii la vot sunt: 11 voturi “pentru”; și  două abțineri. (se abțin dnii consilieri 
Budiș Constantin și Sfarghie Vilhelm, acesta din urmă motivând că  se abține deoarece proiectul 
de hotărâre nu a fost fondat pentru funcțiile care au fost înființate în urma transformării 
funcțiilor de paznic. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  
7/2021 a consiliului. 
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei Bodești 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei 
Bodești. 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  
8/2021 a consiliului. 
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea realizării investiţiei „Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, judeţul Neamţ". 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiei „Modernizare drumuri locale în 
comuna Bodești, judeţul Neamţ". 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  
9/2021 a consiliului. 
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie Modernizare drumuri locale în comuna 
Bodești, judeţul Neamţ 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 
Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, judeţul Neamţ 
 În urma supunerii la vot sunt: 11 voturi “pentru”; și  două abțineri. (se abțin dnii consilieri 
Budiș Constantin și Sfarghie Vilhelm). 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  
10/2021 a consiliului. 
  
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Bodești, 
 Au fost propuși  în Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al comunei Bodești, d-nii consilieri: Sfarghie Vilhelm care a primit 3 voturi pentru, 
Budiș Constantin care a primit 1 vot pentru, d-na Orășanu Elena care a primit 8 voturi pentru și d-nul 
Hanganu Vasile care a primit 8 voturi pentru. 
 Ca urmare a supunerii la vot  consilierii desemnați să facă parte  din comisia din Comisia de evaluare 
a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bodești sunt  dnii 
consilieri Orășanu Elena și Hanganu Vasile. 
 Dna președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești care vor face parte din Comisia 



 
 

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Bodești,  
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”;  
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  
11/2021 a consiliului. 
 
  Raportul privind analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi măsuri de 
îmbunătăţire a acestora, a fost prezentat în ședințele de comisii de Șeful SVSU Bodești, nefiind 
alte interpelări asupra acestuia. 
 
  III Diverse. 
 Dnul Budiș Constantin aduce la cunoștință că este necesar a se lua măsurile ce se impun, conform 
legislației în vigoare pentru încetarea disconfortului făcut de câinii fără stăpân din comună. 
 Dnul Crîșmariu Ioan solicită să se ia măsuri pentru balastarea drumului din punctul Cantorie și 
realizarea canalului de scurgere. 
 Dnul Corlade Neculai ridică problema proiectelor  pe care le avem aprobate de către Consiliul 
local. 
 Dnul Sfarghie Vilhelm - consideră că era și este necesar a se amenaja un centru de vaccinare 
în comuna Bodești; 
   - ridică problema colectării gunoiului menajer pe unele străzi din comun pe care 
nu  intră mașina de gunoi și dacă s-au luat la cunoștință precizările privind legea compostului și ce 
măsuri s-au întreprins. 
  
 Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute, dna 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, 
Manuela ILISEI 

 
Secretar general al comunei, 

Ionel BOSTAN 
 


