
coMUNA cAuorgn
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astizi, 28.03.2019, in gedinla ordinarl

a Consiliului local Cindegti

in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr.

21512001, republicatd, prin dispozilia cu nr.49 din 22martie 2019 primarul a convocat in gedinla

ordinard Consiliul local al comunei Cdndeqti in data de 28 martie 2018, ora 14:00, consilierii fiind

invita[i la gedinla prin invitalii nominale emise sub nr.670 din 22.03.2019.
Lagedinld participd primarul, viceprimarul ,secretarul comunei gi cei 12 consilieri locali

$edin{a este legal constituitd gi se pot incepe lucririle.

$edinla este publica.

Secretarul comunei supune aprobirii consiliului procesul-verbal al gedinlei anterioare,

Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi ,

Dl, Girbea-Turcu Dumitru , secretarul comunei : d-lor consilieri, vd rog si faceli propuneri

pentru alegerea unui nou pregedinte de gedinld avdnd in vedere ci mandatul d-lui Pdduraru lon

in aceasti funclie a expirat.

Dl. Pdduraru lon, consilier local : propun ca pregedinte de gedinla pe dl. consilier
Dospinescu Vasile .

Dl. Girbea-Turcu Dumitru , secretarul comunei : mai sunt gi alte propuneri ? Nu. Cine este
"pentru" ca dl. Dospinescu Vasile sI fie ales pregedinte de gedin!5? Cu unanimitate de voturi dl.

Dospinescu Vasile este ales presedinte de gedinla si il invit sd preia conducerea lucrdrilor
gedinlei. Se adoptd cu unanimitate de voturi Hotararea nr. 8 din 28 martie 2019.

Dl. Dospinescu Vasile, pregedinte de gedintd : d-lor consilieri , vd supun spre aprobare

ordinea de zi propusd pentru gedinla de astizi :

- Proiect de hotdrdre privind instituirea taxei speciale de proteclie civild ;

- Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de analizd gi acoperire a riscurilor

teritoriale din comuna Cdndegti ;

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

Trecem la dezbateri .Se prezintd referatul Eefului SVSU Cdndegti prin care se propune

instituirea taxei speciale de proteclie civili 9i proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens , avizat
favorabil de citre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl. Dospinescu Vasile, pregedinte de gedintd: sunt probleme fald de cele prezentate?

DI. Pdduraru lon, consilier local : propun ca taxa de proteclie civili sd fie de 5 lei/an pentru

persoanele fizice 9i de 20 lei/an pentru persoanele juridice,

Dl. Dospinescu Vasile, pregedinte de gedinld: alte propuneri? Nu sunt. Supun spre

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

Hotdrdrea cu nr. 9 din 28 martie 2019 a consiliului,



Dl. Dospinescu Vasile ,pregedinte de gedinti : trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi,

Se prezintd referatul primarului privind necesitatea aprobdrii planului de analizd gi acoperire a

riscurilor teritoriale din comuna C6ndegti 9i proiectul de hotdrAre iniliat in acest sens, avizat

favorabil de citre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl. Dospinescu Vasile , pregedinte de gedint6: 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. 10 din 28 martie 2019 a consiliului.

Dl. Dospinescu Vasile, pregedinte de gedintd : d-lor consilieri, ordineadezi a $edintei flind

epuizata , declar inchise lucrdrile gedinlei de astizi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Pregedinte de gedinld,

Dospinescu Vasile

Secretar,

Girbea-furcu Dumitru


