
PRIMARIA ciNDE TI, JUDETUL DiMBovITA
Strada Principate,CiNDESTI-VALE
f el / Fa* O24S | 24Ot23 ROMANIA

e-mail: candesti datnbovita@vahoo.com
CONSIL]UL LOCAL

PROCE5 VERBAL
al qedinlei publice DE iNDATA a Consiliului Local al Comunei

Cindeqti din mandatul zorz_zor6

Primarul Comunei Cindegti a convocat membrii consiliului local
comunal Cindegti in gedin!5 extraordinarS a Consiliului Local al Comunei
Cindegti ai mandatului 2OL2-2OL6,la sediul sEu, sttuat in satul Cingesti- Vale,
la data de 03 FEBRUARIE 2015, de la ora 14 30 la ora L7 oo '

Lista de prezenfi:
I pregedinte de gedin!6:

- doamna CONSTANTINESCLJ IRINA ;

consilieri locali prezenli (09) din totalul de 10 consilieri ce
formeazi consiliul local comunal Cindegti:

1. CRISTEA MARIUS
2, PANAITTOMA
3. MANEAVICTOR
4. CIOBANU GHEORGHE
5, HUIU TOMA

Absenteaz5 nemotivat doamna consilier STAN OTILIA! demnitari de nivel local:
- doamna Jr. GEORGETA POqA primarul
- domnul CRISTEA MARIIJS, viceprimarul

F secretarul comunei:
- doamna GABRIELA PAMSCHIVA.

6. CONSTANTINESCU IRINA
7. VOICA CONSTANTIN
8. GHEORMAN TIBERIU
9. SAFTA LUDOVIC

comunei, P.S.D.
comunei, consilier local, p.S.D.

aparatul de specialitate al primarului comunei,prezenti in gedinld :
domnul PAVELESCU GABRIEL - REFERENT contabit in cadrut
compartimentului flnanciar contabil,al aparatului de specialitate al
primarului comunei C?ndesti ;

doamna BRAGUTA zETaUTA FEVRONIA - consitier cu atribulii in
domeniul achizi[iilor, in cadrul compartimentulut achizilii publici,al
aparatului de specialitate al primarului comunei Cindegti ;
domnul DINA ADRIAN - CONSILIER cu atribulii de urbanism gi
pregedinte al comisiei locale de inventariere in cadrul
compatimentului urbanlsm, cadastru mediu gi S.V.S.U. al aparatului
de specialitate al primarului comunei Cindegti ;
invitati in gedinld : NU SUNT INVITATI .
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Doamna GABRIEU qARASCHIVA - secretarul comunei, informeazd ci
primarul.. comunei Cinde9ti, prin Dispozilia nr. 22l30,Ol,20is,prin care se
convoacE in gedin!5 publicS DE.INDATA consiliul Local al comunei cindegti
astSzi, 03 .02. 20L5, ora 14 30, la sediul s|u, situat in comuna Cindelii
Dispozitia cuprinz6nd propunerire de ordine de zi, data, ora gi rocur cesrbguriiiia fost comunicatb in termen. doamnelor gi domniior consjlieri, invi6lilor,
Instituliei Prefectului gi consiliului Judelean Dambovi!a, afigati in locurile
speciale de afigaj .

Doamna GABRIEU ZAMSCHIVA roag5 pe doamna GEORGETA pOpA,
primarul comunei, ca in conformltate cu dispoziliile art. 43 din Legea
administraliei publice locale nr. 2751200r, repubricat5, cu modificbrirJ si
complet5rile ulterioare care prevede cE: ,,Ordinea de zi a gedinlelor se aprobb
de Consiliu la propunerea celui care .., a cerut intrunirea Consiliului,,, sb supun5
spre aprobare ordinea de zi.

Doamna GEORGEfA pOpA - primarul comunel propune, urm5toarea
ordine de zi:

Proiect de hotdrdre priuind. aprobarea preludrii dinq"drninistrsrea R.lf-A.P, - direcsia siluici ArgeE intrdtninistrarea Consiliului Local flLndeSti gi inscri;rea tndorneniul public aI cotnunei Ctndegtr, cr- seciontlui de dr-.lrln
forestier VALEA PER|ILOR in lungirne de 4,5 Krn, cu o suprcLfatd.
!n*_t_,_6^!g , _prec.utn qi a sectorului ile itrtnn forestiet, VALEA
PERILOR in lungbne de t,45 Ktn, cu o suprafa;& d,e o,8 Ha .

Cereri Diverse.

Doanna GABRIELA 4ARASCHIVA murlumegte gi consurt5 consiriur Local
dacb mai sunt gi arte probreme urgente de inscrii ra brdinea de zi, bineinleres
dac5 sunt indepllnite cerinlele legii, respectiv arr.. 44 din Legea administraliei
publice locale nr. 2151200I, republicatd, cu modificbrile 9i completbiile
ulterioare adic5 dac5 existb rapoftul compartimentului de resort gi raportul
comisiei de specialitate pentru problema /problemele urgente .

Doamna primar solicitd membrilor Consiliului Local Comunal Cindegti
conform Art' 43. (7) Sup/inentarea ordinii de zi care se poate face numai
pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoarq si
numai cu votul majoritatii consilierilor locall prezenti, din Legea ff. 207512007
privind Administralia publicS.locald - republicatb 9i completatd, cu urmitoarele
proiecte de hot516re :

!-Ptoiect de hotdr&re priuind aprobarea solicitdtii p.:elurrgini scnsorii
de garangie din pcotea Fondului cle Garantqte q Creditului RutcLl perltrl
proiectului ,, Relfacerea Ei rnodendzarea D.C. g9-A, din cotnuna Cdnilegti,
Judetd DambouitcL" .

7.

2.
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Z l+oiect de hotar&re priuind olprobo:rec utilizdrii excedenbtlui , pe
anul zot5 , in sumd totald in ile 772.ooo lei, din excedentut oLnului zot4,ia
uenilrilli--qle_ 

_- 
secfiunii de dezuoltu'e , pentru susfinerec programulu'i deinuesti{ii publice locale .

Nemaifiind alte propuneri, ordlnea de zi modificatb este supusd ja vot Si
aprobatS cu 09 voturl ,,pentru", din totatatea posibile .

Se supune spre aprobare, in temeiul art. 42 alin. (6) din Legea
administratiei publice locale nr. 27512001, republicat5, cu modific5rile si
completdrile ulterioare, procesul-verbal al Sedinlei anterioare care a fost afigat;i
publicat pe pagina web a prim5riei.

Nefiind obieqii sau contestalii, procesul-verbal este supus la vot Si
aprobat cu 09 voturi ,,pentru".

Doamna pre9edintb de Sedin!5 profersor CONSTANTINESCU IRINA
propune sA se intre in ordinea de zi,punctul I proiect de hotdrdr.e
priuind aprobarea preludrii din a.clrninistrarea R,N.A.p. - direcqia
siluicd Argeg in adrninistrar.ea Consiliului Local (Xndeqti qi
inscr'ierea in dorneniul public aI cornunei (And,eqti, ct sectoruiui db
drurn forestier VALEA PERILOR in lungtne de 4,5 Km, cu o
suprafa[d. de 2,6 Ha , precurn gi c sectorrrlui de drutn fo,restier
UALEA PERILOR in lungbne de t,45 Krn, cu o suprafo:gd d.e o,S IIagi di cuv6ntul doamnei POPA GEORGETA, primarui comunei pentru a
prezenta proiectul de hotbr6re, al cdrui iniliator este 9i totodatd roage pe
domnii consilieri sA se inscrie la cuvAnt dup5 ce se va prezenta materialele
prezentului punct .

Are cuventul domnul DINA ADRIAN - CONSILIER cu atribulii de urbanism
gi pregedinte al comisiei locale de inventariere in cadrul compartimentului
urbanism , cadastru mediu gi S.V.S.U. al aparatului de specialitate al
primarului comunei Cindegti , pentru a prezenta raportul intocmit la acest
punct al oridinei de zi

Domnii consilieri, sunt rugali sd vinb cu propuneri Si amendamente ,
dac6 doresc pentru completarea proiectului de hot5r6re de la acest punct ai
ordinei de zi

Domnul CIOBANU GHEORGHE intreab5 de ce acest drum apare pe raza
comunei Bolesti ,Vulturesti 9i Hirtiegti - Argeg , ca de fapt 9i p5durile cetdlenilor
Si islazul comunal al satului Valea- Mare ,consEtenii care s-au trezit cE figureazi
pe raza judetului Argeg ?

Domnul CRISTEA I\4ARIUS - viceprimar spune cb , fostul primar d_ul.
Gheorman Tiberiu, actualmente consilier local , c5nd a fost la impitlirea
interjudetean5 gi intercomunalS nu a mers cu hotarul pe vechiul amplasam;nt,
fapt pentru care s-a produs acestb situalie .

Domnul Gheorman Tiberiu face menliunea cE , nu s-a modiflcat hotarul
cd s-a mers pe vechea limitd a comunei cu comunele din Argeg - HArtiegti,
Vulturesti Si Botegti .
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Nemaiflind alte discutii, amendamente Si
hotErAre iniliat se supune votului consiliului loial
prezentati de c5tre inigiator .

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedinld:
Supune votului proiectul de hot5rSre,devine H.C,L. nr. t1 /03:O2.iO15
In unanimitate aprobat pentru: - Og voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva NU.

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedinl5
propune sE treacd la dezbaterea urm5torului punct al ordinei de zi.anume
puncrul 2 introdus pe ordinea de zi ?n temeiul aft. art. 43. (1), din Legea nr.
2015/2001-privind Administralia publicd localE - republicati- proiect de
hotdrdre prittincl aprobareq solicitdrii prelungirii .scrisoni de gat an[ie din
partea Fondului de Gatantete a Creditului Ruroj pentn! proiectului. Refacerea
Ei modemizarea D.C. 99-A, din eotnuna CinileEti, JudeSul Ddtnbouiqc,, ,fapt
pentru care o invit5 pe doamna pOpA GEORGETA, primarul comunei pentru a
prezenta proiectul de hotdrdre, al cSrui iniliator este,care este avizat de
legalitate de secretarul comunei , precum gi avizul favorabil al comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Comunal Cindegti .

Se dE cuv6ntul doamnei BRAGUTA zETRUTA-FEVRONIA - consilier cu
atributii in domeniul achiziliilor, in cadrul compatimentului achizilii publice,al
aparatului de specialitate al primarului comunei Cindegti pentru a prezenta
raportul intocmlt la acest punct al oridinei de zi

Domnii consilieri, sunt rugali sd vinb cu propuneri Si
dacS doresc pentru completarea proiectului de hotdrAre ds
ordinei de zi

Domnilor consilieri , constat cd nu sunt disculii gi nici modific5ri la
prezentul proiect de hotbrAre , fapt pentru care supun votului dumneavoastr5
propunerea d-nei. Primar GEORGETA POPA .

Nu sunt discutii,

Supus votului , proiectul de hotdrare,devine H,C,L. nr, t2 /03.02,2015
In unanimitate aprobat Pentru; - 08 voturi

- Ablineri: Nu
- Impotriva Ol- in persioana

. d-utui. Consilier Gheorman Tiberiu.

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedinlb
propune sb se treacS la urmStorul punct 3 - proiect de hotardre priuiid
aprobarea utilizdrii excedentului , pe anuL zot5 , in sumd totald in de iTz.ooo
lei, din excedentul anului zot4, ca uenihtri ale sectiunii d.e dezuoltare , pentru
suslinerea programului de inuestisii publice locale, iar domana Constantinescu
Irina- presedintele de gedin!5 db cuv6ntul doamnei pOpA GEORGETA, primarul

completSri la proiectul de
comunal , in forma ini[ial5,

amendamente,
la acest punct al
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comunei pentru a prezenta proiectul de hotdrare, al cErui iniliator este,urmare a
adresei nr.276102.02.20I5-a CRFIR 3 SUD MUNTENIA, ?nregtstratd la subscrisa
primdria comunei Cindesti sub nr. 746102.02.2015,prin care se solicita
prelungirea scrisorii de garanlie bancare p6nd la data de 19.12.2015.

Se db cuvdntul domnului zAVELESCU GABRIEL- REFERENT contabil
in cadrul compartimentului financiar contabir,ar aparaturui de specialitate al
primarului comunei Cindegti ,pentru a prezenta rapoftul compatimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, inregistrat sub
nr. 791 din 03 .02 . 2015 ;

Nu sunt discutii.
Supus votului , proiectul de hot5rAre,devine H,C.L, nr. 19 /03.02,2015
In unanimitate aprobat Pentru: - 08 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva O1- in persioana

a-urui. Consilier Gheorman Tiberiu.

Ceceri gi diverse.

D-na.CONSTANTINESCU IRINA - presedinte de
,domnilor consilieri acum rog sb vE inscrieli Ia cuvdnt.

Nu sunt inscrieri la cuvAnt.

gedintb

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - presedinte de gedin!5,

DOMNILOR CONSILIERI- constat cA ordinea de zi a fost parcurs5, ci
autoritatea deliberativd gi executivd au dat dovada capacit5lii efective de a
solutiona gi de a gestiona, in numele gi in interesul colectivitblii locale pe care o
reprezintS in condiliile legii, mullumegte pentru participare gi pentru colaborarea
la reusita Sedinlei gi declarE inchise lucr;rile gedtntei DE iNDATA a Consiliului
Local al Comunei Cindegti din data de ast5zi 03.02.2015.

Continutul procesului-verbal se completeaz5 cu cele ale rapoadelor gi
proiectelor de hot5rAre,a altor adrese Sl documente prezentate in cadrul
gedinlei, precum Si cu pontajul privind participarea la gedinl5 a consilierilor
locali, care fac parte integrant5 din dosarul prezentei sedinle de ast5zi.

Drept care am incheiat prezentul proces-verbal. 
'

PRE$EDINTELE DE gEDINTi,

Profesor-CONSTANTTNESCU IRINA

sECRETARUL COAAUNEI,

GABRIELA PARASCHIVA

{
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