
coMUNA cAuoegl
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi, 30.05.2019, in gedin[a ordinard

a Consiliului local C6ndegti

in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr,

21512001, republicatd, prin dispozilia cu nr. 79 din 24 mai 2019 primarul a convocat in gedinfd

ordinard Consiliul local al comunei Cdndegti in data de 30 mai2019, ora 14:00, consilierii fiind

invita[i la gedinld prin invitalii nominale emise sub nr.1370 din 24.05.2019.

La gedinld participd primarul, viceprimarul ,secretarul comunei gi 11 consilieri locali ,

lipsind consilierul local Grigorag Vasile.

$edinfa este legal constituitd gi se pot incepe lucrdrile.

$edinfa este publicd,

Secretarul comunei supune aprobdrii consiliului procesul-verbal al gedinlei anterioare.

Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi .

Dl, Dospinescu Vasile, pregedinte de gedinfi ; d-lor consilieri , vd supun spre aprobare

ordinea de zi propusd pentru gedinla de astdzi , gi anume :

- Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului de execulie bugetard pentru trimestrul I al

anului 2019;
- Proiect de hotdrdre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare

a localitalilor din Judelul Neam! ;

- Proiect de hotdrdre privind acordarea unor sume cu titlu de sprijin financiar pentru unitS[i

de cult religios de pe raza administrativteritoriald a comunei Cdndegti ;

- Proiect de hotdr0re privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Cdndegti.

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

Trecem la dezbateri . Se prezintd referatul compartimentului finanfe-contabilitate , impozite

9i taxe locale , privind aprobarea contului de execulie a bugetului local pentru trimestrul I al anului

2019 gi proiectul dehotirdreini{iatinacestsens, avizalfavorabil decdtrecomisiilede
specialitate din cadrul consiliului.

DI. Dospinescu Vasile, pregedinte de gedinld: sunt probleme fa{d de cele prezentate? Nu.

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

adoptatd Hotdrdrea cu nr. 13 din 30 mai 2019 a consiliului .

Dl. Dospinescu Vasile, pre$edinte de gedinld : trecem la punctul doi al ordinei de zi. Se

prezintd expunerea de motive a primarului privind necesitatea avizarii Regulamentului Serviciului

Public de Salubrizare a localitdlilor din Judeful Neam! , raportul de specialitate al secretarului

comunei si proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens, avizalfavorabil de cdtre comisiile de

specialitate din cadrul consiliului.

Dl. Dospinescu Vasile. pregedinte de gedinld: 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. 14 din 30 mai 2019 a consiliului .



Dl, Dospinescu Vasile, pregedinte de gedinti : trecem la urmitorul punctul de pe ordinea
de zi. Se prezinti solicitarea Parohiei "Sf.M.Mc.Gheorghe" Vddurele privind acordarea unui sprijin
financiar gi proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens, avizatfavorabil de cdtre comisiile de
specialitate din cadrul consiliului.

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

Supun spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost
adoptatd Hot5r0rea cu nr. 15 din 30 mai 2019 a consiliului .

Dl. Dospinescu Vasile, pregedinte de gedinli : trecem la ultimul punctul de pe ordinea de
zi, Se prezintd raportul privind aprobarea Planului Urbanistic General gi a Regulamentului Local

de Urbanism al comunei Cdndegti intocmit de compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului gi

disciplina in construclii gi expunerea de motive a primarului comunei privind necesitatea aprobdrii
Planului Urbanistic General gi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei C0ndegti gi

proiectul de hotdrdre inifiat in acest sens, avizatfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din
cadrul consiliului.

Dl, Dospinescu Vasile. pregedinte de gedint5: sunt probleme fald de cele prezentate? Nu,

Supun spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost
adoptati Hotdrdrea cu nr. 16 din 30 mai 2019 a consiliului .

DI. Dospinescu Vasile , pregedinte de gedinld: aveli alte probleme de semnalat ?

Nu. D-lor consilieri, ordinea dezi a gedinlei fiind epuizata , declar inchise lucrdrile Eedintei de
astdzi.

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

Pregedinte de gedinti,
Dospinescu Vasile

Secretar,
Girbea-Turcu Dumitru


