
COMUNA CiNDE~TI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
Ineheiat astazi, 28.02.2017, Tn ~edinta ordinara 

a Consiliului local CTnge~ti 

In conformitate cu prevedenle art.39 alin. (1) din legea administratiei publice locale nr. 
, republieata, prin dispozitia eLi nr. 27 din 23 februarie 17 primarul aeonvocat Tn 

sedinta ordinara Consiliulloeal al comunei Cindesti in data 28 februarie 2017, ora 14:00,
, , J 

consilierii fiind invita~i la ~edinta prin invitatii nominale emise sub nr.372 din 23.02.2017. 
La participa primarul,vieeprimarul , eomunei ~i 11 consilieri locali , 

lipsind consilierii locali Oospinescu ~i Paduraru lon, aeesta din urma lipsind motivat, fiind 
internat Tn Spitalul de Urgenia Piatra-Neamt. 

inta este legal constituita 9i se pot Tneepe luerarile. 
$edinta este publica. 
Secretarul comunei supune aprobarii eonsiliului proeesul-verbal al ~edintei 

Procesul-verbal aprobat cu unanimitate de voturi . 

01. Barcan Neeulai presedinte de sedinta : d-Ior consilieri, va supun spre aprobare! 

ordinea de zi propusa pentru de astazi : 
- Proiect hotarare privind aprobarea contului de Tncheiere a bugetar 

anul2016 ; 
- Proieet de hotarare privind anexei nr. 41a Hotararea eu nr.28 din 19.07.2012 

aconsiliului ; 
Cine este "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobata ordinea de zi . 
Trecem la . Se referatul eompartimentului financiar-eontabil privind 

Tncheierea exereitiului bugetar pentru anul 16 ~i proiectul hotarare vederea 
aprobarii acestuia, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate din eadrul consiliului. 

~="':::'="':"':"";;'';;;;'';:;'';:;=,,-.J......J,:..':''''::''';:''';::;''';:;:';;''';'';;'';::;''';:;;''';:;'''':;:'';::;'':='':'';';:;;;'''';;' sunt probleme fata cele prezentate? Nu. 
spre aprobare proiectul de Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a 

adoptata Hotararea eLI nr. 9 din 28 februarie 17 a eonsiliului. 

01. Barcan Neeulai, presedinte de sedinta : treeem la al doilea punet de pe de zi,, 
prezinta referatul primarului privind modificarea nr. 4 la cu nr.28 din 

12 a consiliului ~i proiectul initiat Tn sens , avizat de catre 
eomisiile speeialitate din eadrul eonsiliului. 

=':':"'="':::'="':"':"";;''::;''';;'';:';':';;;;;';''.L....£:.':''''::''';:''''::;';:::';';:''':''::'::;'''';::;'';;;'''':;:'';::;'':=-,-+:;;;'''';;' sun t probleme fata prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proieetul de hotarare. Cine este "pentru " ? Cu u de voturi a fost 
adoptata Hotararea eu nr. 10 din 28 februarie 2017 a eonsiliului. 

d-Ior consilieri, ordinea de zi a sedintei fiind 
, declar Tnehise luerarile sedintei de astazi. 

, , 

, , 
Orept pentru care s-a Tneheiat prezentul proces~verbal. 

Pre~edinte ~edinta, Secretar, 


