
coMUNA cAuoegn
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi, 27.11.2019, in gedinla ordinard

a Consiliului local Cdndegti

in conformitate cu prevederile art.133 alin, (1)gi ale art.134 alin,(1)litera "a" din 0.U.G.
nr.5712019 privind Codul administrativ, prin dispozilia cu nr.155 din 21 noiembrie2019 primarul a

convocat Tn gedin!5 ordinard Consiliul local al comunei C6ndegti in data de27 noiembrie 2019
ora12:00, consilierii fiind invita[i la gedinfi prin invitalii nominale emise sub nr.3153 din

21.11.2019.

La gedin!5 participa primarul ,viceprimarul , secretarul general al comunei gi cei 12

consilieri locali .

$edinfa este legal constituitd 9i se pot incepe lucrdrile.

$edinla este public5.

Secretarul comunei supune aprobdrii consiliului procesul-verbal al gedinlei anterioare.
Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi .

Dl. Ursachi Vasile, pregedinte de gedinld ; d-lor consilieri , vd supun spre aprobare
ordinea de zi propusd pentru gedin{a de astdzi , gi anume :

- Proiect de hotdrdre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru comuna Candegti;
- Proiect de hotdrdre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld

al comunei Cdndegti, judelul Neam! :

- Proiect de hotdr6re privind darea in folosinli gratuitd a unui imobil proprietate privatd a
comunei Cdndegti .

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

Trecem la dezbateri . Se prezintd raportul compartimentului de specialitate, referatul de
aprobare al primarului, proiectul de hotdrdre iniliat in vederea aprobdrii amenajamentului pastoral
pentru comuna Cdndegti ,avizul de legalitate si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din

cadrul consiliului.

DI. -Ursachi Vasile. pre$edinte de gedinli: sunt probleme fa!5 de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdr0re. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost
adoptatd Hotdrdrea cu nr,37 din 27 noiembrie 2019 a consiliului .

Dl. Ursachi Vasile. pregedinte de gedinld: trecem la urmdtorul punct de pe ordinea de zi.
Se prezintd referatul gefului S.V.S.U, Cdndesti, referatul de aprobare al primarului comunei
Cindegti ,proiectul de hotdr6re iniliat in vederea reorganizarii S.V.S,U. Cdndegti, avizul de
legalitate gi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului.

Dl, Ursachi Vasile, pregedinte de gedinti: avefi intervenlii fala de cele prezentate? Nu.

Supun spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost
adoptatd Hotdrdrea cu nr, 38 din 27 noiembrie2019 a consiliului .



Dl. Ursachi Vasile, pregedinte de $edinld: trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Se
prezintd cererea cu nr.2330 din 8.10.2019 a reprezentantului Parohiei Vddurele, raportul

compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului comunei, proiectul de
hotdrdre privind darea in folosinld gratuitd a unui imobil proprietate privatd a comunei Cdndegti,

avizul de legalitate 9i avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului asupra
proiectului de hotdrdre,

Dl. Ursachi Vasile, pregedinte de gedinti: aveti intervenlii fald de cele prezentate? Nu.

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

adoptatd HotirArea cu nr. 39 din 27 noiembrie2019 a consiliului .

Dl. Ursachi Vasile, pregedinte de $edinla: avefi alte probleme de semnalat ?

Nu, D-lor consilieri, ordinea dezi a gedinlei fiind epuizatd , declar inchise lucririle gedintei de
astdzi.

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

Pregedinte de gedin[a,

Ursachi Vasile
Secretar general ,

Girbea-Iurcu Dumitru


