
COMUNA CiNDE~TI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
Incheiat astazi, 24.03.2017, in ~edinta ordinara 

a Consiliului local Clnde~ti 

In conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, prin dispozitia cu nr. 51 din 20 martie 2017 primarul a convocat In ~edinta 
ordinara Consiliullocal al comunei Cindesti In data de 24 martie 2017, ora 14:00, consilierii fiind, 
invitati la ~edinta prin invitatii nominale emise sub nr.749 din 20.03.2017. 

La ~edinta participa primarul, viceprimarul , secretarul comunei ~i cei 12 consilieri locali. 
$edinta este legal constituita ~i se pot Tncepe lucrarile. 
$edinta este publica. 
Secretarul comunei supune aprobarii consiliului procesul-verbal al ~edintei anterioare. 

Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi . 

01. Girbea-Turcu Oumitru,secretarul comunei : d-Ior consilieri, va rog sa faceti propuneri 
pentru alegerea unui nou pre~edinte de ~edinta, dat fiind faptul ca mandatul d-Iui Barcan Neculai 
In aceasta functie a expirat. 

01. Barcan Neculai, consilier local: propun pentru aceasta functie pe dl. Girbea Nelu. 

01. Girbea-Turcu Oumitru,secretarul comunei : alte propuneri? Nu sunt. Cine este "pentru"? 
Cu unanimitate de voturi dl. GTrbea Nelu a fost ales pre~edinte de ~edinta. Se adopta in acest 
sens Hotararea cu nr. 11 din 24 martie 2017 a consiliului. 

01. Glrbea Nelu, presedinte de sedinta; d-Ior consilieri , va supun spre aprobare ordinea 
de zi propusa pentru ~edinta de astazi : 

- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 ; 
- Proiect de hotarare acordarea unui ajutor de urgenta ; 
- Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 20 la HG 1347/2001 - "Inventarul 

bunurilor care apa~in domeniului public al comunei CTnde~ti" ; 
- Proiect de hotarare privind privind aprobarea, implementarea ~i aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare 
Camin cultural Tn satul Clnde~ti, comuna CTnde~ti, judetul Neamt" ; 

- Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Comunei 
Cfnde~ti la intentia de instrainare a imobilului cu destinatia brutarie situat Tn satul Vadurele, 
comuna Clndesti ;, 

Cine este "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobata ordinea de zi . 
Trecem la dezbateri . Se prezinta referatul compartimentului financiar-contabil privind 

structura propusa pentru bugetullocal pentru anul Tn curs ~i proiectul de hotarare initiat In 
vederea aprobarii acestuia, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

01. Glrbea Nelu, presedinte de sedinta: sunt probleme fata de cele prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr.12 din 24 martie 2017 a consiliului. 

n t 



, declar inchise lucranle sedintei, , 
Drept pentru s-a Tncheiat prezentul proces-verbal. 

pentru locuintei distrusa de incendiu , doveditoare 91 proiectul hotarare initiat 
Tn sens I avizat favorabil catre comisille de specialitate din cadrul consiliului. 

DI. Girbea Nelu, presedinte de gedinta : sunt probleme fata de prezentate? Nu Supun 
spre aprobare proiectul hotarare. Cine este ? Cu unanimitate de voturi a fost adoptataH 

Hotararea cu nr. 13 din 24 2017 a consiliului. 

DJ. GTrbea Nelu, presedinte de sedinta : trecem la al treilea punct pe ordinea zi. Se 
prezinta referatul privind propunerea modificarea Anexei nr. 20 la HG 1347/2001 "lnventarul 
bunurilor care apartin domeniulu public al comunei CTnde9ti" 91 proiectul de hot~m3re initiat in 

sens , favorabil catre comisille de specialitate din cadrul consiliului 

;;;;;;...;..;......::...:.;;..;;;:;-=-::::.....:....:...:..:...:.:.J..~..:;:...=...:=-:..::.=-.::.:..;::-:;;...;::;..;::;;.:.;....;;.;::.:-:. sunt probleme fata de cele prezentate? Nu. Supun 
spre aprobare proiectul de hotarare. Cine este ? Cu unanimitate voturi a fost adoptataH 

Hotararea cu nr. 14 din 24 martie 2017 a consiliului. 

la al patrulea punct de pe ordinea de zi. 
prezinta referatul privind propunerea de aprobare, implementare 9i aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici privind realizarea obiectivului investitie "Reabilitare, modernizare si dotare 
Camin cultural in satul , comuna CInde9ti, judetul Neamt" 9i proiectul de hotarare ini\iat Tn 

sens . avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

':::":":"'-="':":"=:"':"':';:::.:..::.:.I.~..:;:...=...:=::......::..:::-:;;...;::;..;::;;.:.;....;;.;::.:-:. sunt probleme de cele prezentate? Nu. Supun 
spre aprobare proiectul hotarare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate voturi a fost adoptata 
Hotararea cu nr. 15 din 24 martie 2017 a consiliului. 

la ultimul punct de ordinea de zi, 
prezinta I exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemtiune din partea 
Comunei CInde9ti la intentia Tnstrainare a imobilului cu destinatia brutarie situat Tn satul 
Vadurele, comuna CTnde9ti 9i proiectul de ho,tarare Tn acest . avizat favorabil de 
comisi de specialitate din cadrul consiliului. 

~-""-'-'-=:""':"":"':..:...:::..l..~";;;;";::;"':':":"':":";:"';;;;';;;"";;";;;==~ sunt probleme fata de cele prezentate? 

':::":":"'-=:":'.::J...:::..:..~~:.:.:...:::...l-':::"':;'';'';'';:''';':~':''::''='''::':':''''''':' consider ca respectiva cladire ar trebui cumparata de 
comuna, Tntrucat Tn diferite scopuri, mai terenul 
proprietatea comunei. este ~i I conslliului. 
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hotarare. 
Mai sunt probleme de cele prezentate? Nu. 

este " ? Cu unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr. 16 din martie 2017 a consiliului privind exercitarea dreptului de 
preemtiune la cumpararea cladirii cu destinatia brutarie din satul Vadurele. 

d-Ior consilieri, ordinea de zi a sedintei fiind, , 

Pre§edinte §edinta, Secretar, 
GTrbea Nelu GTrbea-Turcu Dumitru 


