coMUNA ciruoegn
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astazi, 31.07.2019, in gedin[a extraordinari
a Consiliului local Cindegti

in conformitate cu prevederile art,133 alin, (2)liteta"a" gi art.134 alin.(1) din O,U.G.
nr,5712019 privind Codul administrativ, prin dispozilia cu nr. 116 din 26 iulie 2019 primarul a
convocat in gedinld extraordinard Consiliul local al comunei Cindegti in data de 31 iulie 2019,
ora12:00, consilierii fiind invita[i la gedin!i prin invitalii nominale emise sub nr.1783 din
26.07,2019.
La gedin!5 participd primarul, viceprimarul si secretarul general al comunei si 10 consilieri
locali, Iipsind consilierii locali Dospinescu Vasile gi Moisei lon.
$edinla este legal constituita gi se pot incepe lucrdrile.
$edinla este publicd.
Secretarul general al comunei supune aprobirii consiliului procesul-verbal al sedintei
anterioare. Procesul-verbal este aprobat cu unanimitate de voturi
.

Dl.Acristinei Aurel, pregedinte de gedintd : d-lor consilieri , va supun spre aprobare ordinea
de zi propusi pentru gedinla de astazi
- Proiect de hotdrdre privind organizarea manifestarii culturale ,,Ziua comunei Cdndegti" ;
- Proiect de hotdrdre privind acordarea de premii gi diplome de fidelitate cuplurilor
:

din comuna Cdndegti care aniverseazd 50 de ani de cdsatorie ;
- Proiect de hotdrare privind incetarea activitalii S.C. "Ecosalubritate C0ndegti" S.R.L.
Cine este "pentru"? Cu unanimitate de voturi a fost aprobatd ordinea de zi
Trecem la dezbateri . Se prezintd referatul primarului privind organizareazileicomunei gi
proiectul de hotdrdre initiat in acest sens, avizalfavorabil de catre comisiile de specialitate din
cadrul consiliului.
,

Dl.Acristinei Aurel, pregedinte de gedinla: sunt probleme fa{a de cele prezentate? Nu.
Supun spre aprobare proiectul de hotdrare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost
adoptata Hotararea cu nr, 25 din 31 iulie 2019 a consiliului.
Dl,Acristinei Aurel, pregedinte de gedint5: trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi.
Se prezinta referatul primarului 9i documentele anexate privind acordarea de premii gi diplome de
fidelitate cuplurilor din comuna Cdndegti care aniverseazd 50 de ani de cdsatorie si proiectul de
hotdrare iniliat in acest sens, avizalfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul
consiliului.
Dl. Acristinei Aurel, pregedinte de gedinta: sunt probleme fala de cele prezentate? Nu.
Supun spre aprobare proiectul de hotarare. Cine este "pentru " ? Cu unanimitate de voturi a fost

adoptatd Hotardrea cu nr. 26 dln 31 iulie 2019 a consiliului.

Dl.Acristinei Aurel, pregedinte de gedinld: trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi.
Se prezintd consiliului referatul administratorului S.C. "Ecosalubritate Cdndegti" S.R.L , referatul
primarului, avizul A.D,l. ECONEAMI gi proiectul de hotarAre iniliat in vederea suspendarii
activitdlii societdlii, avizalfavorabil de cdtre comisiile de specialitate din cadrul consiliului.

Dl. Acristinei Aurel, 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 Hot5rArea cu nr. 27 din 3'1 iulie 2019 a consiliului.
D-lor consilieri, ordinea dezi a gedinlei fiind epuizati , declar inchise lucrdrile $edintei de astlzi,
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Pregedinte de gedintd,
Acristinei Aurel

Secretar general,
Girbea-furcu Dumitru

