
COMUNA CINDE~TI 
CON LlUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
Incheiat ,28.07.201 Tn ~edinta ordin 

a Consiliului local 

In conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 
21 1, prin dispozitia cu nr. 117 din 21 iulie 17 primarul a convocat 
ordinara Consiliullocal al comunei Cindesti, data de iulie 2017, ora 14:00, consilierii fiind 
invitati la prin nominale sub nr.1892 din 21.07.2017. 

La ~edinta participa primarul, viceprimarul ,secretarul comu :;;1 10 locali, 
consilierii Dospinescu Ie ~i Vasile-Bogdan 


este legal constituita :;;i se Tncepe I 

este publica. 


I comunei supune aprobarii consiliulu procesul-verbal al anterioare. 
Procesul-verbal aprobat cu unanimiiaie de 

consilieri , va supun aprobare 
de zi propusa pentru :;;edinta astazi : 

- Proiect hotarare privind constatarea incetarii unui mandat de consilier local; 
- Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta ; 
- Proiect de hotarare privind organizarea cultu ua comunei CTnde~ti"; 

de hotarare privind acordarea de premii ~i diplome de fidelitate cuplurilor din 
care Tm 50 de ani casatorie ; 
hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare a popu cu 

pn produse alimentare ~i nealimentare In caz mobilizare ~i razboi ; 
de privind modificarea Regulamentului de organ ~i fu a 

Consiliului local CTnde9ti ; 
- Proiect hotarare privind stabilirea salariilor personal din aparatul specialitate al 

primarului comunei CTnde:;;ti,institutiilor ~i serviciilor publice de sub autoritatea Conslli local 

Proiect de privind aprobarea indicatonlor nico-economici obiectivul 
investitie "Imbunatatirea i locale prin modernizarea strazii Bisericil, Vale, strazii 
Scolii si a drumului comunal 203 din satele CTnde~ti ~i , comuna CTnde~ti, judetul, , 
I\leamt", ., 

de privind urarea cofinantarii obiectivului investitie "Imbunatatirea 
in'frastructurii locale prin modernizarea , Pe Vale, strazii $colii 9i a drumului 
comunal DC satele :;;1 Barcane:;;ti comuna CTnde9ti, judetul! 

Cine este "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobata ordinea de zi . 
la dezbateri , Se prezinta demisia d-Iui Culbece Gheorghita-Ulise din fu de 

consil al com Cinde:;;ti , referatul constatator incheiat de primarul ~i secretarul 
comunei 9i proiectul de initiat in constatarii unui mandat de consilier 
local, avizat favorabil de catre comisille de specialitate din cadrul consiliului. 



01. Paduraru lon, 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.20 din 28 iulie 2017 a consiliului . 

01. Paduraru lon, presedinte de sedinta : trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
Se prezinta cererea d-Iui Pricope Sorin pentru acordarea unui ajutor de urgenta, referatul 
compartimentului asistenta sociala ~i proiectul de hotarare initiat in acordarii unui ajutor de 
urgenta, avizat favorabli de catre cornisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

01. Paduraru lon, 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.21 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01 . Paduraru lon, presedinte de sedinta : trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
Se prezinta referatul primarului privind propunerea de organizare a manifestarii culturale "Zilele 
comunei Cinde~ti" ~i proiectul de hotarare initiat in acest sens. , avizat favorabil de catre comisiile 
de specialitate din cadrul consiliului . 

01. Paduraru lon, 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.22 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01. Paduraru lon, presedinte de sedinta : trecem la al patrulea punct de pe ordinea de zi. 
Se prezinta referatul primarului privind propunerea de acordare de premii ~i diplome de fidelitate 
cuplurilor din comuna care in cursul acestui an implinesc 50 de ani de casatorie, in cadrul 
manifestarii culturale "Zilele comunei CTnde~ti" ~i proiectul de hotarare initiat Tn acest sens. , avizat 
favorabil de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

01. Paduraru lon, presedinte de sedinta: sunt probleme fata de cele prezentate? 

01. Nistor lonut-Mihai, consilier local: propun ca pe langa cuplurile care implinesc 50 de 
ani de casatorie sa fie sarbatorit, in fiecare an , cel mai varstnic cetatean al comunei., 

01. Paduraru lon, presedinte de ~edinta: mai sunt probleme fata de cele prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fast 
adoptata Hotararea cu nr.23 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01. Paduraru lon, presedinte de sedinta : trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
Se prezinta referatul primarului privind necesitatea aprobarii planului de aprovizionare a populatiei 
cu principalele prod use alimentare ~i nealimentare in caz de mobilizare ~i razboi ~i praiectul de 
hatarare initiat in acest sens. , avizat favorabll de catre comislile de specialitate din cadrul 
consiliului. 

01. Paduraru lon, presedinte de sedinta: sunt probleme fata de cele prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Cineeste"pentru " ? Cu unanimitate de vaturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr.24 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01. Paduraru lon, pre~edinte de sedinta : trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
- .. ,., . " , 



personalului platit din fonduri publice ~i proiectul de hotarare initiat Tn acest sens. , avizat favorabil 
de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

01. Paduraru lon, 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.25 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01. Paduraru lon, presedinte de sedinta : trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi . 
Se prezinta referatul primarului privind necesitatea stabilirii salaritlor personalului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei CTnde~ti ca urmare a prevederilor Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice ~i proiectul de hotarare initiat Tn acest sens., 
avizat favorabil de catre comisi ile de specialitate din cadrul consiliului. 

01. Paduraru lon, 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.26 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01 . Paduraru lon, presedinte de sedinta : trecem la penultimul punct de pe ordinea de zi. 
Se prezinta referatul primarului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investitie "Imbunatatirea infrastructurii locale prin modernizarea strazii Bisericii, Pe Vale, strazii 
$colii ~i a drumului comunal DC 203 din satele CTnde~ti ~i Barcane~ti , comuna CTnde~ti, judetul 
Neam\" ~i proiectul de hoU3rare initiat Tn acest sens., avizat favorabil de catre comisiile de 
specialitate din cadrul consiliului. 

01. Paduraru lon, 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.27 din 28 iulie 2017 a consiliului . 

01. Paduraru Ion, presedinte de sedinta : trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. 
Se prezinta referatul primarului privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie 
"Imbunatatirea infrastructurii locale prin modernizarea strazii Bisericii, Pe Vale, strazii $colii ~i a 
drumului comunal DC 203 din satele Cinde~ti ~i Barcane~ti , comuna Cinde~ti, judetul Neamt" ~i 
proiectul de hotarare initiat fn acest sens., avizat favorabil de catre comisiile de specialitate din 
cadrul consiliului . 

01. Paduraru lon, 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.28 din 28 iulie 2017 a consiliului. 

01. Paduraru Ion, presedinte de sedinta: d-Ior consilieri, ordinea de zi a ~edintei fiind 
epuizata , declar fnchise lucrarile ~edintei de astazi. 

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

Pre~edinte de ~edinta , Secretar, 
Paduraru Ion Gfrbea-Turcu Oumitru 


