
COMUNA CiNDE~TI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
Incheiat , 30.01,2017, Tn §edinta ordinara 

a Consiliului local Clnde~ti 

In conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din administratiei pub/ice nr. 
5/2001) republicata, prin dispozitia cu nr. 4 din ianuarie 2017 primarul a convocat Tn ~edinta 

ordinara Consiliullocal al comunei CTndesti Tn data de 30 ianuarie 2017, 12:00, consllierii fiind, 
invitati la prin invitatii nominale emise sub nr.140 din 25,01.2017. 

La ~edinta participa primarul,viceprimarul , secretarul comunei 91 11 locali ) 
lipsind consilierii locali Dospinescu Vasile 91 Gfrbea Nelu. 

$edinta legal constituita 9i se pot Tncepe lucrarile, 
$edinta este publica, 
Secretarul comunei supune aprobarii consiliului procesul-verbal algedintei anterioare. 

Procesul-verba! este aprobat cu unanimitate de voturi . 

="':":"'==~=:':"::::":"J....J::::.:..:..::;...:::..:::..:.!..:..::..:::....;=-:;:...::..::::..:.:..:..+=:....:. d-Ior consilieri, va supun spre aprobare 
ordinea de zi propusa pentru gedinta astazi : 

- Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului 
sectiunii de dezvoltare ;, 

- Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni §i a lucrarilor de interes local; 
- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de actiuni privind salubrizarea ~i 

igienizarea localitatii ; 
- Proiect privind organigramei §i statui functii a aparatului de 

specialitate al primarului comunei CTnde§ti ,institutiilor 9i serviciilor publice de autoritatea 
consiliului local al comunei Cindesti ; 

de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele 
care deservesc Primaria CTnde9ti 91 Institutiile publice subordonate Consiliului local CTnde9ti ; 

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta ; 
- Proiect hotarare privind propunerea de evaluarea a performantelor profesionale 

individuale ale secretarului comunei CTndef;'ti ; 
- Proiect de hotarare privind aprobarea planului integritate al comunei CTnde~ti pentru 

perioada 2016-2020 ; 
Cine "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobata ordinea zi . 

la dezbateri , Se prezinta referatul compartimentului financiar-contabil privind 
acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare 9i proiectul 
de hotarare initiat in acest sens, avizat favorabil catre comisiile de specialitate din cadrul 
consiliului. 

=..;;..;..=:....:.=...:...:....;;...;:;..;:...;:;;.;..;:;.;.;...~.:...;:;;..;;;.=;.;..;;..::;....;:;;;..;:...,;;;...:::;..;;;;.;.;..;;..;;::.:...;.sunt probleme fata cele prezentate? Nu, 
Supun spre aprobare proiectul de hotan3re. este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotan3rea cu nr. 1din 30 ianuarie'2017 a consiliului, 

01. Barcan Neculai, presedinte de gedinta : trecem la al doilea punct pe ordinea de zi. 
prezinta referatul primarului privind aprobarea planului de actiuni §i a lucrarilor de interes local 

...... : ...... ""'_: __+I.J rJ ...... h_~~ ... A ..._ :n:f; ..... +1n ..... nn("'\< , 'I v •I I"" 



.::::..:..:....==.:.....:.....:.:.=.:..:::..:.....I-X:..:..:::.:,:..;::;..;;;;;.:..:...:..:::......:=-;=:...:..;.=::... sunt probleme fata cele prezentate? Nu. 
Supun aprobare proiectul de ilotarare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr. 2din 30 ianuarie 2017 a cbnsiliului. 

la al treilea punct de pe ordinea zi. 
Se prezinta primarului privind aprobarea Programului actiuni privind salubrizarea $i 
igienizarea localitatii ~i proiectul de hotarare initiat ill acest sens de primarul comunei, avizat 
favorabil catre comisiile specialitate din cadrul consiliului. 

'::::":":""=-=-=':""';"';;"':::"=::'=;;':""J.......I;:,.:""::::';;:"=':"::":::""::::"="':;"'="':;=':";:;::::"":' sunt probleme fata prezentate? Nu. 
Supun aprobare proiectul de hotarare. Cine este lIpentru " ? Cu unanimitate voturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr. 3din 30 ianuarie 2017 a consiliului. 

Se referatul primarului privind aprobarea organigramei ~i statui de functii a aparatului de 
la al patrulea punct de pe ordinea de zi. 

specialitate al primarului comunei Clnde~ti ,institutiilor 9i serviciilor publice de sub autoritatea 
consiliului local al comunei Cinde9ti ~i proiectul hotarare initiat acest sens de primarul 
comunel, favorabll de comislile de specialitate din cadrul consliiului. 

01. Barcan Neculai! pregedinte de sedinta : probleme fata cele 
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. este "pentru I, ? Cu unanimitate 
adoptata Hotararea cu nr. 4 din 30 ianuarie 2017 a consiliului. 

Nu. 

prezinta referatul primarului privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru 
la urmatorul punct de ordinea Zl. 

autovehiculele care deservesc Primaria Cinde9ti 9i institu~:iile publice subordonate Consiliului local 
Clnde9ti 9i proiectul hotarare initiat In de primarul comunei, favorabil de 
comisiile de specialitate din cadrul consiliului. 

.::::..:..:....=-=..:....!-'.=~.L..J::.:....::::.;;:..=~..::::..=...:;...=...:;::.:.:...:.;:.::::....:. sunt probleme fata de prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr. 5 din 30 ianuarie 2017 a consiliului. 

la urmatorul punct de ordinea Zl. 

prezinta referatul primarului privind acordarea unui ajutor de urgenta ~i proiectul hotarare 
initiat Tn acest sens de primarul comunei, avizat favorabil de catre comisiile specialitate din 
cadrul consiliului. 

.::::..:..:....=..;::;..;:::.;.:.....;...;...;;;;;..;;;...;;=:.;..J.......I;:,.:....::::.;;:..=.:..::..:::....::::..=...:;...=...:;=..:..;;:;;.-=. 
 sunt probleme fata de prezentate? Nu. 
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Cine este " ? Cu unanimitate de voturi a fost 
adoptata Hotararea cu nr, 6 din 30 ianuarie 2017 a consiliului. 

01. Barcan NeculaL presedinte de sedinta : trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
I 

prezinta referatul primarului privind propunerea de evaluarea a performantelor profesionale 
individuale secretarului comunei CTnde9ti ~i proiectul de hotarare initiat sens de 
primarul comunei, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate din cadrul consiliulul. 



referatul primarului privind aprobarea planului 

=':':"'=="':"':"'::'=:":':::::';"'.l-..l::.':"'::::":;:'=:":":':::"''''::::''::::''''::;:'':::'':::':':''':'';:;::''''':' sunt probleme cele Nu. 
Supun spre aprobare proiectul de Cine "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fast 
adoptata Hotararea cu nr. 7 din 30 ianuarie 2017 a consiliului. 

la ultimul punct de pe ordinea de zi. Se 
integritate comunei Cfnde~ti pentru 

perioada 2016-2020 ~i proiectul de hotarare initiat Tn sens de primarul comunei, 
favorabil catre comisiile specialitate din cadrul consillului. 

=':':"'=="':"':"'::'=:":":::::':".l-..l::.':"'::::":;:''=:'':'':':::'''''':::''':::''''::;:'':::'':::':':''':'';:;::''''':' sunt probleme de cele prezentate? Nu. 
Supun aprobare proiectul de Cine " ? Cu unanimitate de voturi a fast 
adoptata Hotararea cu nr. 8 din 30 ianuarie 2017 a consiliului. 

01. Barcan Neculai! pre~edinte de sedinta : probleme semnalat ? 

chesoanelor de la podul acces la 
pe dl. primar ia masuri pentru refacerea 

sportiva respectiv podul din punctul "Biblroaia" care au 
fast afectate precipitatiile Tnsemnate din vara anului trecut. 

d-Ior consilieri, ord de zi a sedintei fiind 
! ! 

epuizata J declar Tnchise lucrarile ~edintei astazi. 
Orept pentru care s-a Tncheiat prezentul proces-verbal. 

Pre~edinte de ~edinta, Secretar, 
Barcan Glrbea-Turcu Dumitru 


