
coMUNA CANDE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astizi, 31.01 .2019, in gedinta ordinard

a Consiliului local Cdndegti

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

21S]2OO1, republicatd, prin dispozifia cu nr. 16 din 25 ianuarie 2019 primarul a convocat in

gedin!6 ordinari Consiliul local al comunei Cdndegti in data de 31 ianuarie 2019, ora 14:00,

consil'ierii fiind invita[i la gedinf5 prin invitalii nominale emise sub nr.159 din 25.01.2019.

La gedinld participd viceprimarul ,secretarul comunei gi cei 12 consilieri locali .

$edinla este legal constituitd 9i 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. Pdduraru lon, pregedinte de gedintd : d-lor consilieri , vd supun spre aprobare ordinea

de zi propusd pentru gedinla de astdzi :

- Proiect de hotdrdre privind aprobarea Programului de actiuni privind salubrizarea 9i

igienizarea localitdtii ;

Proiect de hotdrdre privind aprobarea planului de actiuni 9i a lucrdrilor de interes local ;

- Proiect de hotdrdre privind propunerea de evalu area a performanfelor profesionale

individuale ale secretarului comunei Cdndeqti, judetul Neamt ;

- Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de bazd pentru funcfiile publice, precum 9i

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului gi din serviciile

publice din subordinea comunei C6ndegti ;

Proiect de hotdrdre privind acordarea unor ajutoare de urgen[}.

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

Trecem la dezbateri . Se prezintd referatul primarului privind aprobarea programului de

acliuni privind salubrizarea 9i igienizarea localitatii gi proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens,

auizatfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl. Pdduraru lon. pregedinte de $ediniS: sunt probleme fa!5 de cele prezentate? Nu.

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

adoptatl Hotdrdrea cu nr. 01 din 31 ianuarie 2019 a consiliului.

Dl. Pdduraru lon, pregedinte de gedinld: trecem la punctul doi al ordinei de zi, Se prezintd

referatul primarului privind aprobarea planului de actiuni 9i a lucrdrilor de interes local 9i proiectul

de hotdrdre ini[iat in acest sens, avizalfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul

consiliului,

Dl. Piduraru lon, pregedinte de gedinli: sunt probleme fald de cele prezentate? Nu.

Supun spre apronare proiectul de hotirdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptatd Hotdrdrea cu nr. 02 din 31 ianuarie 2019 a consiliului.



Dl. Pdduraru lon, pregedinte de gedinld: trecem la urmdtorul punct al ordinei de zi. Se

prezintd referatul primarului privind propunerea de evalu area a performantelor profesionale

individuale ale secretarului comunei Cdndegti, judelul Neam[ 9i proiectul de hotirdre iniliat in

acest sens, avizatfavorabil de citre comisiile de specialitate din cadrul consiliului,

Dl. Pdduraru lon, pregedinte de gedinld: sunt probleme fa[5 de cele prezentate? Nu. Supun

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

Hotdrdrea cu nr, 03 din 31 ianuarie 2019 a consiliului'

Dl. Pdduraru lon. pregedinte de gedint5: trecem la urmdtorul punct al ordinei de zi. Se

prezintd raportul secretarului gi referatul de aprobare al primarului privind stabilirea salariilor de

bazi pentru funcfiile publice, precum gi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 
.

specialitate al primarului gi din serviciile publice din subordinea comunei Cindegti 9i proiectul de

hotdrdre iniliat in acest sens, avizatfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul

consiliului.

Dl, Pdduraru lon, pregedinte de gedintd: sunt probleme fafi de cele prezentate? Nu, Supun

spre apronare proiectut Oe notir0re, Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost adoptatd

Hotdr0rea cu nr. 04 din 31 ianuarie 2019 a consiliului.

Dl. Pdduraru lon, pregedinte de gedinli: trecem la ultimul punct al ordinei de zi, Se prezintd

cerer@9iBalanPetruprivindacordareaunorajutoaredeurgen!i,inso[ite
de documentele doveditoare, referatul compartimentului asisten[5 sociald gi proiectul de hotirdre

iniliat Tn acest sens, avizatfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl, Pdduraru lon . pregedinte de gedinfi: ave[i intervenlii fald de cele prezentate?

Dl, Acristinei Aurel, viceprirnar : Propun acordarea sumei de 3.000'lei d-nei Nistor Elena si

suma de 7,000 lei d-lui Balan Petru.

Dl. Moisei lon, consilier local : Propun acordarea sumei de 10.000 lei d-lui Balan Petru'

Dl. Girbea Neluconsilier local : Propun acordarea sumei de 5.000 lei d-nei Nistor Elena si

suma de 10.000 lei d-lui Balan Petru.

Dl. Piduraru lon, pregedinte de gedintS: mai sunt gi alte propuneri? Nu, Supun spre

aproUare propunerile ficute. Cu unanimitate de voturi se aprob6 acordarea sumei de 5.000 lei d-

nei Nistor'Elena gi suma de 10.000 lei d-lui Balan Petru gi adoptarea HotirArea cu nr.05 din 31

ianuarie 2019 a consiliului.

Dl. Pdduraru lon, pregedinte de gedintd : d-lor consilieri, ordinea de zi a gedinlei fiind

epuizatd , declar inchise lucrdrile gedinlei de astdzi.

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

Pregedinte de gedintd,

Pdduraru lon

Secretar,

Girbea-Turcu Dumitru


