
coMUNA cAuoegn
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astizi, 29.08.2019, in gedinla ordinard

a Consiliului local Cdndegti

in conformitate cu prevederile art.133 alin. (1) gi ale arl.134 alin.(1) litera "a" din O,U.G.

nr.57 12019 privind Codul administrativ, prin dispozifia cu nr. 1 1B din 23 august 2019 primarul a

convocat in gedinld ordinard Consiliul local al comunei Cdndegti in data de 29 august 2019, ora
12:00, consilierii fiind invita[i la gedin!5 prin invitafii nominale emise sub nr.1970 din 23.08.2019.

La gedinf5 participd primarul ,secretarul comunei gi 8 consilieri locali, lipsind viceprimarul

gi consilierii Dospinescu Vasile, Gherasim Vasile-Bogdan gi Resteu Valentin .

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

$edinla este publicd.

Secretarul comunei supune aprobdrii consiliului procesul-verbal al gedinfei anterioare,

Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi .

Dl. Girbea-Turcu Dumitru, secretar general : d-lor consilieri , avdnd in vedere faptul cd dl,

AcristineiAurel, pregedinte de gedinla, nu este prezent, este necesarl alegerea unui pregedinte

de gedinla in conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) gi art.139 din O.U,G. nr.5712019 privind

Codul administrativ , care sd conducd lucrdrile gedinlei de astdzi. Vd rog sd face[i propuneri in

acest sens.

Dl.Nistor lonut-Mihai , consilier local : propun ca pregedinte de gedinla pe dl. Barcan

Neculai.

Dl. Girbea-Turcu Dumitru, secretar qeneral : mai sunt 9i alte propuneri ? Nu. Cine este

"pentru"? Cu unanimitate de voturi dl. Barcan Neculai este ales pregedinte de gedin{d, adoptdndu-

se in acest sens Hotdrdrea nr.28 din 29 august 2019 a consiliului.

Dl. Barcan Aurel, pregedinte de gedintd : d-lor consilieri , vd supun spre aprobare ordinea

de zi propusd pentru gedinla de astdzi , gi anume :

- Proiect de hotdrdre privind aprobarea neasumdrii responsabiliteli organizdrii si deruldrii

procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor-cadru pentru achizifia produselor si a

contracteloriacordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative

aferente Programului pentru gcoli al Romdniei.

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

Trecem la dezbateri . Se prezintd adresa cu nr, 16555 din 6.08.2019 a Consiliului Judelean

Neam! , expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate al secretarului general gi

proiectul de hotirdre iniliat Tn acest sens, avizatfavorabil de citre comisiile de specialitate din

cadrul consiliului.

Dl. Barcan Neculai, pre$edinte de gedinl5: 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. 29 din 29 august 2019 a consiliului .



Dl. Barcan Neculai, pregedinte de gedintd: aveli alte probleme de semnalat ?

Nu. D-lor consilieri, ordinea de zi a gedinlei fiind epuizatd , declar inchise lucrdrile qedintei de

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

Pregedinte de gedinld,

Barcan Neculai
Secretar general ,

Girbea-Turcu Dumitru


