CoMUNA CiNDE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi, 29.11.2018, in gedin[a ordinard
a Consiliului local Cindegti

in conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicatd, prin dispozilia cu nr. 139 din 23 noiembrie 2018 primarul a convocat in
gedinli ordinard Consiliul local al comunei Cindegtiin data de 29 noiembrie 2018, ora 14:00,
consilierii fiind invita[i la gedinf5 prin invitalii nominale emise sub nr.3049 din 23,1 1.2018.
La gedinfa participa viceprimarul ,secretarul comunei gi cei 12 consilieri locali .
$edinla este legal constituiti 9i se pot incepe lucrdrile.
$edinfa este publicd.
Secretarul comunei supune aprobirii consiliului procesul-verbal al gedinlei anterioare,
Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi .
Dl. Girbea Nelu. pregedinte de gedintd ; d-lor consilieri , vd supun spre aprobare ordinea
de zi propusd pentru gedinla de astdzi :
- Proiect de hotdrire privind rectificarea bugetului local ;
- Proiect de hotdrdre privind acordarea unui ajutor de urgenld ;
- Proiect de hotdrdre privind alocarea unor sume destinate achizi[ionSrii de cadouri pentru
copiii din institutiile de invd[dmdnt ale comunei Cindegti , cu ocazia sirbatorii Craciunului .
Cine este "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobatd ordinea de zi .
Trecem la dezbateri . Se prezintd referatul compartimentului finanfe-contabilitate privind
necesitatea rectificdrii bugetului local gi proiectul de hotdrare iniliat in acest sens, avizatfavorabil
de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.
Dl. Girbea Nelu, pregedinte de gedinla: sunt probleme fali de cele prezentate? Nu. Supun
spre aprobare proiectul de hotdrdre. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost adoptatd
Hotdr0rea cu nr. 27 din 29 noiembrie2018 a consiliului.
Dl. Girbea Nelu, pr,e$edinte de gedintd: trecem la punctul doi al ordinei de zi. Se prezintd
cererea d-lui Ra!5 Gheorghe privind acordarea unui ajutor de urgenfd,insofitd de documentele
doveditoare, referatul compartimentului asistenld sociald gi proiectul de hotir0re iniliat in acest
sens, avizatfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.
Dl. Girbea Nelu, pregedinte de $edinla: sunt probleme fala de cele prezentate? Nu. Supun
spre aprobare proiectul de hotdrdre, Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost adoptatd
Hotdrdrea cu nr. 28 din 29 noiembrie2018 a consiliului.
Dl, Girbea Nelu. pregedinte de gedinla: trecem la ultimul punct al ordinei dezi. Se prezintd
referatul primarului privind propunerea de achizifionarea de cadouri pentru copiii din instituliile de
invdldm0nt ale comunei gi proiectul de hotirare iniliat in acest sens, avizalfavorabil de cdtre
comisiile de specialitate din cadrul consiliului,

Dl. Girbea Nelu, pregedinte de s_edinli: aveti intervenlii fala 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 noiembrie 2018 a consiliului.

:

Dl. Girbea Nelu. pregedinte de gedinld d-lor consilieri, ordinea de zi a pedintei fiind
epuizatd , declar inchise lucrdrile gedinlei de astdzi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Pregedinte de gedinld,
Girbea Nelu

Secretar,
Girbea-Turcu Dumitru

