
COMUNA CiNDE$TI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
Illcheiat astazi, 30,10,2017, in ~edinta ordinara 

a liulu! local Clnde~ti 

In conform cu prevederile art.39 alin. (1) Legea administratiei publice locale m. 
215/2001, republicata, prin dispozitia cu nr. 196 din 24 octombrie 17 primarul a convocat 
sedinta, , ordinara Consi local al com CTndesti Tn de 30, 2017, ora 14:00, 
consilierii fUnd in la ~edinta prin invitatii nominale emise sub nr.2643 din 24.10.2017. 

La participa primarul ,secretarul comunei ~i 13 consilieri locali . 
$edinta este constituita ~i se pot lucrarile. 
$edinta publica. 
Secretarul com aprobarii consiliului procesul-verbal al ~edintei anterioare. 

Procesul-verbal aprobat cu unanimitate de voturi . 

01. Ursachi Vasile, presedillte de sedinta; d-Ior consilieri , va supun spre aprobare ordinea 
de zi propusa pentru ~edinta de 

hotarare privind validarea unui mandat de consilier local ; 
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; 

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii CLi nr. 26 28 iulie 2017 . 
Cine este "pentru"? Cu unanim de voturi a fost ordinea de zi . 

la dezbaterea primului punct pe ordinea zi .. Se prezinta adresa cu nr. 100 
17 a Filialei judetene Neamt aALOE, procesul-verbal Tntocmit de comisia validare 

a consiliului local ~i proiectul hotarare privind validarea mandatului consilier local pentru dl. 
Resteu Valentin, avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

=-:..:.....:::..:...::=.:..:...-.:...=:..:::..L..I=;::...:::..=.:..:...:..:..::...=..::~-=.:.:..:...:..;.:::::..:... sunt probleme fata de cele prezentate? Nu. Cine 
"pentru" val mandatului consilier local pentru dl. Valentin? Cu unanimitate 

de voturi a fost validat mandatul de consilier pentru dl. Valentin, adoptandu-se 
acest sens Hotararea cu nr. din 30 octombrie 2017. 

loc depunere a juramantu Valentin, urmalld 
faca dill comisia pentru invatamEmt , cultu ,protectie activitati sportive 

~i de agrement. Avand Tn ca pre~edintele comisii a fost dl. Culbece Gheorghita-
Ulise, membrii comisiei au fu pe dl. Acristinei Aurel, secretarul comisiei 
ramanand contilluare dl. Nelu. 

01. Ursachi Vasile, presedinte de sedinta: trecem la punctul doi al ordinei Zl. 
referatul compartimentului finante-contabllitate privind bugetului local ~i proiectul de 

initiat Tn sens, favorabil de comisiile specialitate din I 
consiliului. 

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



la ultimul punet al ordinei zi. Se 
cu nr. 10343 din 9.10.2017 a Institutiei Prefectului-Judetul Neamt, eu privire la exereitarea 

controlului de legalitate asupra Hotararii cu nr. 26 din iulie 201 referatul primarului eu nr. 
2570 din 20 octombrie 2017 ~i proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii cu nr. 26 28 
iu 2017, favorabil catre comisiile specialitate din cadrul eonsiliului. 

=:..:.......::::...:...:=~==-w=::;...::::..:::==-.::..:::.....:;:...:::..::::.:..:...~ sunt probleme de cele prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proiectul hotarare. Cine este "pentru " ? unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotararea eu nr. 35 din 30 octombrie 2017. 

d-Ior consilieri, ordinea zi a ~edintei fiind 
epuizata , deelar Inch lucrarile ~edintei astazi. 

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

Pre~edinte de ~edinta, 
Ursachi Vasile GTrbea-Turcu Du 


