
coMUNA cAnoegl
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi, 11.07.2019, in gedin[a ordinard

a Consiliului local Cdndegti

in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea administrafiei publice locale nr,

21512001, republicatd, prin dispozilia cu nr.94 din 5 iulie 2019 primarul a convocat in gedinla

ordinardConsiliul local al comunei Cdndegti indatade11iulie2019,ora14:00,consilierii fiind

invitaii la gedinfd prin invitafii nominale emise sub nr.1635 din 05.07.2019.

La gedinfd participd primarul, viceprimarul ,secretarul comunei gi cei 11 consilieri locali .

$edinla este legal constituitd gi se pot incepe lucrdrile.

$edinla este publicd.

Secretarul comunei supune aprobdrii consiliului procesul-verbal al gedinlei anterioare.

Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi ,

Dl. Acristinei Aurel. pregedinte de gedinlS : d-lor consilieri , vd supun spre aprobare

ordinea de zi propusd pentru gedinla de astdzi , 9i anume :

- Proiect de hotirdre privind aprobarea devizului general actualizat privind realizarea

obiectivului de investilie "lmbunitdfirea infrastructurii locale prin modernizareastrdzii Bisericii, Pe

Vale, strdzii $colii gi a drumului comunal DC 203 din satele C6ndegti gi Bircdnegti , comuna

Cindegti, judelul Neam!" ;

- Proiect de hotdrdre privind modificarea gi completarea anexei nr.8 a HCL nr.31/2018
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2019 ;

- Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului local ;

- Proiect de hotlrdre privind aprobarea organigramei gi statului de func{ii a aparatului de

specialitate al primarului comunei Cdndegti,jude[ul Neamt , institu{iilor 9i serviciilor publice de sub

autoritatea consiliului local al comunei CAndegti;
- Proiect de hotdrdre privind incheierea protocolului de colaborare in cadrul Proiectului

"Crearea gi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sdrdciei gi

excluziunii sociale".
Cine este "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobatd ordinea de zi .

Trecem la dezbateri , se prezintd adresa SC AIM MANAGEMENT CONSIRUCT PROIECT

SRL lagi privind necesitatea aprobdrii devizului general actualizat privind realizarea obiectivului de

investilie "lmbunatSlirea infrastructurii locale prin modernizarea strdzii Bisericii, Pe Vale, strdzii

$colii gi a drumului comunal DC 203 din satele Cdndegti gi Bdrcdnegti , comuna Cdndegti, judelul

Neam!" gi proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens, avizalfavorabil de cdtre comisiile de

specialitate din cadrul consiliului.

Dl, AcristineiAurel, pregedinte de gedint5: sunt probleme fald de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptatd Hotdrdrea cu nr. 20 din l liulie 2019 a consiliului .



Dl, Acristinei Aurel, pregedinte de gedintd : trecem la punctul doi al ordinei de zi. Se

prezintd referatul primarului prind modificarea gi completarea taxelor locale speciale previzute la

pct.8 al hotdrdrii cu nr. 3112019 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul in curs 9i
proiectul de hotdr0re iniliat in acest sens, avizalfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din

cadrul consiliului.

Dl. AcristineiAurel. pre$edinte de gedinld: sunt probleme fa!5 de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptatd Hotdrdrea cu nr. 21 din 11 iulie 2019 a consiliului ,

Dl. Acristinei Aurel. pre$edinte de gedinld : trecem la urmatorul punctul de pe ordinea de

zi. Se prezintd referatul compartimentului finanle-contabilitate , impozite 9i taxe locale , privind

rectificarea bugetului local pentru anul in curs gi proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens, avizat
favorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl, Acristinei Aurel. pregedinte de gedinti: sunt probleme fald de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdr6re. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptati Hotdrdrea cu nr. 22 din 11 iulie 2019 a consiliului .

Dl.Acristinei Aurel, pregedinte de gedinld : trecem la penultimul punctul de pe ordinea de

zi. Se prezintd nota de fundamentare a primarului comunei privind necesitatea aprobirii
organigramei gi statului de func[ii a aparatului de specialitate al primarului comunei

Cdndegti,jude[ul Neamt , instituliilor gi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local al

comunei Candegti gi proiectul de hotdrAre ini{iat in acest sens, avizatfavorabil de cdtre comisiile

de specialitate din cadrul consiliului.

Dl. Acristinei Aurel, pregedinte de gedinli: sunt probleme fald de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdr0re. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptatd Hotdrdrea cu nr. 23 din 11 iulie 2019 a consiliului .

Dl.AcristineiAurel. pre$edinte de gedinld : trecem la penultimul punctul de pe ordinea de

zi. Se prezintd adresa cu nr. 1871/DPSS/2O.06,2019 a ministerului Muncii gi Justi{iei Sociale,

expunerea de motive a primarului privind incheierea protocolului de colaborare in cadrul

Proiectului "Crearea gi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sdrdciei
gi excluziunii sociale", raportul compartimentului proteclie sociald si proiectul de hotdrdre iniliat ,

avizatfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl. AcristineiAurel, pregedinte de gedinlS: sunt probleme fala de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptatd Hotdrdrea cu nr. 24 din 11 iulie 2019 a consiliului .

Dl. Acristinei Aurel , pregedinte de gedinld: aveli alte probleme de semnalat ?

Nu, D-lor consilieri, ordinea dezi a gedinlei fiind epuizatd , declar inchise lucrdrile Eedintei de

astdzi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Pregedinte de gedintd,

Acristinei Aurel

Secretar,

Girbea-Turcu Dumitru


