
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 29.07.2021, ora 16,00 

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 Dispoziția nr. 139 din 23.07.2021 si 
prin Dispoziția nr. 144 din 28.07.2021 prin care a suplimentat ordinea de zi, PRIMARUL a convocat, 
Consiliul Local al comunei Bodești, în ședință extraordinară pentru data de 29.07.2021, ora 1600, la 
sediul Consiliului local al Comunei Bodești din str.  Ștefan cel Mare nr. 104, sat Bodești, comuna 
Bodești, județul Neamț, consilierii fiind invitaţi la şedinţă, cu următorul proiect al ordinei de zi: 

 
 PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 

1. HOTĂRÂRE de aprobare a  Criteriilor pentru stabilirea stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
comuna Bodești; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 2.  HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei locuinţelor ANL din 
comuna Bodești; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 

3.  HOTĂRÂRE privind stabilirea structurii de specialitate și adoptarea graficul - calendar de lucru 
a comisiei sociale de analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuinţe construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, în vederea închirierii 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 

4.  HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului 
local al comunei Bodești în perioada august, septembrie și octombrie 2021 - iniţiator – primar:  Marinel 

Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiei nr. 3 a Consiliului Local; 

 5. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2021. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 
 Ședința este prezidată de dna consilier Busuioc Elena. 
 Dnul secretar general Bostan Ionel  a verificat prezența 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. 
 
 Dnul secretar general al comunei  supune dezbaterii și la vot procesul verbal al ședinței 
Consiliului local din data de 30.06.2021. 
  În urma supunerii la vot  a procesului verbal al ședinței Consiliului local Bodești din data de 
30.06.2021, se aprobă cu 11 voturi “pentru”  și 2 abțineri, se abțin d-nii consilieri: Budiș Constantin și 
Ilisei Manuelea întrucât nu au fost prezenți la ședința consiliului local din data de 30.06.2021. 



 
 

 
 Dna președinte de ședință supune la vot ordinea de zi.   
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”;  
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre de 
aprobare a  Criteriilor pentru stabilirea stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
comuna Bodești. 
 Ca urmare a dezbaterilor și interpelărilor, dna președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre sus menționat. 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  25 din 29.07.2021 a consiliului. 
  
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea metodologiei de calcul a chiriei locuinţelor ANL din comuna Bodești 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  26 din 29.07.2021 a consiliului. 
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
stabilirea structurii de specialitate și adoptarea graficul - calendar de lucru a comisiei 
sociale de analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuinţe construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, în vederea închirierii. 
 Dnul Budiș Constantin propune ca membrii din partea consilliului local în comisia socială de 
analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
în vederea închirierii pe d-nii consilieri Gîțu Mihai și Crîșmariu Ioan. 
 Dna Ilisei Manuelea propune ca membrii din partea consilliului local în comisia sociale de analiză 
a solicitărilor privind repartizarea de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în 
vederea închirierii pe d-nii consilieri Hanganu Vasile și Sfarghie Vilhelm. 
 Dna președinte de ședință supune la vot propunerea d-nului Budiș Constantin. 
 În urma supunerii la vot sunt: 8 voturi “pentru”, pentru a face parte din comisia socială de 
analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, 
în vederea închirierii pe d-nii consilieri Gîțu Mihai și Crîșmariu Ioan. 
 Intrucât prima propunere a fost aprobată cu 8 voturi pentru, nu s-a supus la vot a doua 
propunere. 
 Dna președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre sus menționat. 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  27 din 29.07.2021 a consiliului. 
  
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al comunei 
Bodești în perioada august, septembrie și octombrie 2021 
 Dnul Gîțu Mihai propune ca președinte de ședințe pe dnul Crîșmariu Ioan. 
 Dnul Crîșmariu Ioan precizează că nu poate fi președinte de ședințe, întrucât in perioada 
următoare va fi plecat în concediu. 
 Dna Ilisei Manuelea propune ca președinte de ședințe pe dnul Gîțu Mihai. 
 Dna președinte de ședință supune la vot propunerea dnei Ilisei Manuela. 



 
 

 În urma supunerii la vot sunt: 12 voturi “pentru” să fie preşedinte de şedinţă dnul Gîțu Mihai 
care va conduce lucrările Consiliului local al comunei Bodești în perioada august, septembrie și 
octombrie 2021.  
 Dna președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre sus menționat. 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  28 din 29.07.2021 a consiliului. 
 
 Dna președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2021. 
 Dna Busuioc Elena propune urmâtorul amendament:  

În anexa 1  la capitolul 24510220 – cheltuieli materiale administratie,   în loc de Suma rectificată  
de 436 miii lei( cum din eroare a fost înscris) să se înscrie  suma rectificată de 446 mii lei. 
 Dna președinte de ședință supune la vot  amendamentul. 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru” 
 Dna președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre sus menționat. 
 În urma supunerii la vot sunt: 13 voturi “pentru”. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  29 din 29.07.2021 a consiliului. 
 
 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, 
Elena BUSUIOC 

Secretar general al comunei, 
Ionel BOSTAN 

 


