
PRIMARIA CANDESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Strada Pri ncipalS,CAN DESTI-VALE
Tel/Fax: 0245 I 24OL23 ROMANIA

e-mail: candesti dambovita@v
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al celei de-a gaptesprezecea gedinte ordinari a Consiliului Local al

Comunei Cindegti din mandatul 2012-2016

Primarul Comunei Cindegti a convocat cea de-a gaptesprezecea gedintb ordinard a
Consiliului Local al Comunei Cindegti din mandatul 20t2-2016, la sediul sdu, situat in satul
Cingegti- Vale, la data de 31 ianuarie2014, de la ora 14,30 la ora 17.00.

Lista de prezentd:

- domnul VOICA CONSTANTIN (P.D.L.I;

consilieri locali prezenti (10) din totalul de 10 consilieri ce formeazS consiliul
local comunal Cindegti:

1. CRISTEA MARIUS 6. HUIU TOMA
2. SAFTA LUDOVIC 7. CONSTANTINESCU IRINA
3. PANAIT TOMA 8. VOICA CONSTANTIN
4. MANEA VICTOR 9. STAN OTILIA
5. CIOBANU GHEORGHE 10. GHEORMAN TIBERIU

- doamna Jr. GEORGETA POPA primarul comunei, P.S.D.(U.S.L.);
- domnul CRISTEA MARIUS, viceprimarul comunei, consilier local, P.S,D.(U.S,L.).

- dOAmna GABRIEU PARASCHIVA.

- domnul PAVELESCU GABRIEL - referent/CONTABIL;
- doamna ameuTi PETRUTA-FEVRONIA- CONSILIER, achizilii publice ;
- domnul DINA ADRIAN - CONSILIER , Sef S.V.S.U.,Amenajarea teritoriului,

urbanismul cadastru ,mediu ;

- domnul TOLEA AUREL - FLORIN - administratorul societdtii cu rbspundere limitatb S.C.
VOINTA S.R.L. cu personalitate juridicd , aflatd in subordinea Consiliului Local comunal
Cindegti;

Doamna GABRIEU PARASCHIVA - secretarul comunei, informeazd cb primarul
comunei Cindegti, prin Dispozitia nr. L5l24.OL.2OL4, convoacb in gedin!5 ordinarb Consiliul
Local al Comunei Cindegti astdzi,31 ianuarie 20L4, ora 14.30, la sediul sdu, situatin comuna
Cindegti Dispozitia cuprinz6nd propunerile de ordine de zi, data, ora gi locul desfdgurdrii a

fost comunicatd in termen doamnelor gi domnilor consilieri, invitalilor, Instituliei Prefectului gi

Consiliului Judetean Ddmbovita, afigatd in locurile speciale de afigaj .

Doamna GABRIEU PARASCHIVA roagb pe doamna GEORGETA POPA, primarul
comunei, ca in conformitate cu dispozitiile art. 43 din Legea administratiei publice locale nr.
2t51200t, republicatd, cu modificbrile 9i completdrile ulterioare care prevede cd: ,,Ordinea de
zi a gedintelor se aprobb de Consiliu la propunerea celui care ... a cerut intrunirea Consiliului",
sd supund spre aprobare ordinea de zi.



Doamna GEORGETA POPA - primarul comunei propune, urmbtoarea ordine de zi:

t. Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului local,al anulului 2014 .

2. Proiect de hotdrdre privind utilizarea excedentului bugetului local,al anului 2013.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare,al

anulului 2013 .

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru
anul 2013.

5. Proiect de hot6r6re privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Cdndesti , judetul Ddmbovita .

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea casdrii unor bunuri din inventar.

7, Proiect de hotbrdre privind incheierea exercitiului bugetar al anului 20L3 , al Societatii
cu rdspundere limitatd S.C." VOINTA CINDESTI ,,S.R.1. cu persoanalitate juridicb
rom6na,aflatd in subordinea Consiliului Local al comunei Cindegti .

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea incheierii contractului de asistent5 juridicd gi

reprezentare a Primbriei gi Consiliului Local ,comisiei locale de fond funciar gi a
primarului comunei Cindegti,in fata ?nstantei de judecatd .

9. Proiect de hotdr6re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai cdminului
cultural din satul Dragoddnegti, comuna Cindegti.

10. Proiect de hotd16re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai cdminului
cultural din satul Cindegti-Vale , comuna Cindegti.

11. Proiect de hotdrdre privind aprobarea planului de acliune pentru proteclia apelor
impotriva poludrii cu nitrali provenili drn surse agrrcole, comuna Gndegti,judetul
Dimbovita.

12, Informarea consiliului local comunal Cindegti cu privire la aducerea la indeplinire a
prevederilor H.C.L. nr. 361t9.09.2013-modul de repaftizare cu titlu gratuit a unei
cantitati de a materialului lemnos , lemn de foc- unitdtilor de invbtdm6nt, a unitbtilor
de cult gi sediul primdriei,de pre raza comunei Cindegti, necesard consumului lunilor de
iarna 2013 - 2014 .

13. Cereri Diverse .

Doamna GABRIEU PARASCHIVA mullumegte gi consultd Consiliul Local dacb mai
sunt gi alte probleme urgente de inscris la ordinea de zi, bineinteles dac5 sunt indeplinite
cerintele legii, respectiv art. 44 din Legea administratiei publice locale nr. 2151200I,
republicatS, cU modificbrile si completbrile ulterioare adicb dacb existd raportul
compartimentului de resort gi raportul comisiei de specialitate pentru problema urgentd.

Nefiind alte propuneri, ordinea de zi este supusd la vot gi aprobatd cu 10 voturi
,,pentru".

Doamna GABRIEU PARASCHIVA supune spre aprobare, in temeiul arl. 42 alin. (6)
din Legea administratiei publice locale nr. 27512001, republicati, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, procesul-verbal al gedintei anterioare care a fost afigat gi intreabd
dacb sunt obiectii sau contestatii la acesta,

Nefiind obieclii sau contestatii, procesul-verbal este supus la vot gi aprobat cu 10
voturi ,,pentru".

tnainte de a invita pe domnul presedinte sd conducb sedinta.

Doamna GABRIELA PARASCHIVA informeazb c5, in gedinta Consiliului Local din
data de 22 lL 2013, s-a ales in temeiul art. 41 raportat la art. 35 din Legea administraliei
publice locale nr. 2L512001, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
pregedintele pentru durata a 3 luni consecutiv ,respectiv DECEMBRIE 2013 , IANUARIE SI



FEBRUARIE20t4, ?n persoana domnului consilier local VOICA CONSTANTIN pe care il invitb
sb conducd lucrdrile gedintei Consiliului Local.

Domnul VOICA CONSTANTIN - pregedintele de gedinta mullumegte pentru
increderea acordatd gi asigurd cb gedinta se va desfSgura in conformitate cu prevederile Legii
administratiei publice locale nr. 2151200I, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, cu cele ale Statutului alegilor locali aprobat prin Legea nr, 39312004, cu
modificbrile gi completdrile ulterioare gi ale Regulamentului de organizare gi functionare a

consiliului local.

Domnul pregedinte de gedintb propune sb se intre in ordinea de zi: 1. Proiect de
hotSr6re privind aprobarea bugetului local,al anululua 2OL4 gi domnul pregedinte de
gedintd Voica Constantin, db cuvdntul doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a

prezenta proiectul de hotdrdre.
Are cuvSntul domnul PAVELESCU GABRIEL- referent CONTABIL in cadrul

compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului pentru a

prezenta informarea.

DISCUTII:

Domnul Gheorman Tiberiu,hotb16rile judecdtoregti privind plata unor drepturi
salariale ale cadrelor didactice din cadrul unitbtilor de inv6!5mdnt de pe raza comunei
Cindegti , vor fi puse in aplicare gi plStite integral ?

Domnul PAVELESCU GABRiEL- referent CONTABIL - drepturile bbnegti, ca irmare a

punerii in aplicare a unor hotbrdri judecdtoregti , se va efectua egalonat , dar nu mai mult de
3 ani, aga cum este prevdzut in actele normative in domeniu.

Supus votului proiectul de hotbrdre devine H.C,L. nr.01/31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

- fbgineri: Nu
Impotriva Nu

La punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotdr6re privind utilizarea
excedentului bugetului localral anului 2OL3, iar domnul VOICA CONSTANTIN
pregedintele de gedintd dd cuvdntul doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a
prezenta proiectul de hotbrdre, al cdrui initiator este .

Are cuv6ntul gi domnului PAVELESCU GABRIEL- referent CONTABiL in cadrul
compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului pentru a
prezenta informarea.

Nu sunt discutii.
Supus votului proiectul de hotdr6re devine H.C.L. nr.O2l3I.OL.2OL4
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

Abtineri: Nu
Impotriva Nu

Domnul VOICA CONSTANTIN - pregedintele de gedint5 propune trecerea la punctul
3 al ordinii de zi: Proiect de hotdr6re privind aprobarea acoperirea deficitului
sectiunii de dezvoltare,al anulului 2013 , iar domnul VOICA CONSTANTIN
pregedintele de gedintd dd cuv6ntul doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a

prezenta proiectul de hotd16re, al cbrui initiator este .

Are cuvdntul gi domnului PAVELESCU GABRIEL- referent CONTABIL in cadrul
compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului care a intocmit
gi va prezenta informarea,



Nu sunt discutii,
Supus votului proiectul de hotdrdre devine H.C.L. nr.03/31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

- fbtineli: N_1

Impotriva Nu

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotirdre privind aprobarea
programului anual al achizi$iilor publice pentru anul 2OL3 gi domnul pregedinte de
gedintd Voica Constantin dd cuvdntul doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a
prezenta proiectul de hotbrdre, al cbrui initiator este .

Are cuvdntul doamna snnCUTi PETRUTA-FEVRONIA -consilier cu atribulii gi

responsabilit5ti in activitatea de achizitii publice pentru a prezenta raportul.

Nu sunt discutii.

Supus votului proiectul de hotdrdre devine H.C.L. nr.O4l3L.OL.2OL4
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

:fllHffixJ,t"
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotbrdre privind aprobarea

scoaterii din functiune gi casarea a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei
Cindegti, gi domnul pregedinte de gedinta Voica Constantin, dd cuvdntul doamnei POPA
GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdrdre, al cbrui initiator este .

Ia cuvdntul d-ul. Dlna Adrian pregedinte comisie inventariere numit prin dispozilia
primarului comunei Cindegti nr.446127.11.2013 , pentru a prezenta raportul nr. 131 din data
de 13,01.2014 ,privind inventarul gi casarea unor bunuri .

Nu sunt discutii.

Supus votului proiectul de hotbrdre devine H.C.L. nr.05/31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

:fil*J:,T;J,t"

Domnul Voica Constantin pregedinte de gedintb propune trecerea la punctul 6 al
ordinii de zi: Proiect de hotirdre privind insusirea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei C6ndesti , judetul D6mbovita , $i domnul
pregedinte de gedintd Voica Constantin, db cuv6ntul doamnei POPA GEORGETA, primarul
comunei pentru a prezenta proiectul de hotdrdre, al cdrui initiator este .

Ia cuvdntul d-ul. Dina Adrlan pregedinte comisie inventariere numit prin dispozilia
primarului comunei Cindegti nr.446127.11.2013, pentru a prezenta raportul nr. 131 din data
de 13,01.2014 ,privind inventarul gi casarea unor bunuri .

Nu sunt discutii.

Supus votului proiectul de hotbrdre devine H.C.L. nr.06/31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

Abtineri: Nu
Impotriva Nu

La punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotir6re privind aprobarea Bugetului
de venituri gi cheltuieli gi a excedentului anului 2AL3 ale Societdtii cu rdspundere
limitatd S.C. VOINTA S.R.L. cu personalitate juridici , aflatd in subordinea



Consiliului Local comunal Cindegti pe anul 2Ot4, gi domnul pregedinte de gedin!5
Voica Constantin, dd cuvdn&r/ doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a
prezenta proiectul de hotbrdre.

Are cuvdntul secretarul COMISIEI I - Comisia de specialitate pentru organizarea si
funclionarea aparatului de specialitate al primarului, a institutiilor si serviciilor publice, a
societdtilor comerciale de interes local, cooperarea institulionalS pe plan intern si extern,
domnul Huiu Toma, pentru a prezenta raportul la proiectul de hotdrdre.

DtrSCUTII:

Domnul Gheorman Tiberiu,c6t se incaseazb de la consumatori ,bani ce reprezintb
contravaloarea apei ?

Domnul CRISTEA MARIUS - VICEPRIMARUL comunei reprezentant legal al
Societ5tii cu rispundere limitatd S.C. VOINTA S.R.L. cu personalitate juridicd , aflatd in
subordinea Consiliului Local comunal Cindegti pe anul 2014,se incaseazb cca. 10 mii lei/lun5.

Domnul TOLEA AUREL FlORlN-administrator al societdtii cu r5spundere limitatd
S,C. VOINTA S.R.L. cu personalitate juridicd , aflatb in subordinea Consiliului Local comunal
Cindegti pe anul 20L4,se confrunt5 gi int6mpinb unele probleme cu unii abonali ai relelei de
alimentare cu apb a satului Cindegti -Vale pe care o administreazl, care sunt rdi platnici , iar
la finele anului rdmdn in lista de rdmdtite .

Nemaifiind discufii, se supune votului ,proiectul de hotdrdre care devine H.C.L.
nr.O7 |r?L.OL.2OL4

In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi
- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotir6re privind aprobarea
incheierii contractului de asistenti juridicd gi reprezentare a Primiriei 9i
Consiliului Local ,comisiei locale de fond funciar gi a primarului comunei
Cindegtirin fata instantei de judecati gi Domnul Voica Constantin pregedinte de
gedintd de cuvdntul doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta
proiectul de hotbrdre,

Domnul CRISTEA MARIUS, in calitate de secretar al Comisiei de specialitate nr.1
prezinti raportul.

Are cuvdntul doamnei SnleUTi PETRUQ-FEVRONIA -consilier cu atribulii gi

responsabilitdti in activitatea de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei, pentru a prezenta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotdr6re.

Nu sunt disculii.
Supus votului proiectul de hotir6re,devine H.C.L. nr.08/31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

:fl$HlJ,il"
Domnul pregedinte de gedintd propune trecerea la punctul 9 al ordinii de zi:

Proiect de hotd16re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
cSminului cultural din satul Dragodinegti, comuna Cindegti gi dd cuvintul doamnei
POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdr6re.

Domnul CRISTEA MARIUS, in calitate de secretar al Comisiei de specialitate nr.2
prezintb raportul.



Are cuv6ntul doamnei ARACUT4 PETRUTA-FEVRONIA -consilier cu atribulii 9i
responsabilitdti in activitatea de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei, pentru a prezenta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotbr6re,

Nu sunt discutii,
Nemaifiind discutii, proiectul de hotdrdre este supus la vot gi devine H.C.L.

nr.09/^31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 1O voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Domnul pregedinte de gedinld propune trecerea la punctul 10 al ordinii de zi:
Proiect de hotdrire privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
cdminului cultural din satul Cindegti-Vale, comuna Cindegti gi di cuv6ntul doamnei
POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hot5rdre.

Domnul CRISTEA MARIUS, in calitate de secretar al Comisiei de specialitate nr.2
prezint6 raportul.

Are cuvdntul doamnei BRAGUTA PETRUTA-FEVRONIA -consilier cu atribulii gi

responsabilitdti in activitatea de achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei, pentru a prezenta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotdrdre.

Nu sunt discutii.
Nemaifiind discutii, proiectul de hot516re este supus la vot gi devine H.C.L.

nr.10/F1.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Domnul VOICA CONSTANTIN pregedinte de gedintd propune trecerea la punctul 11
al ordinii de zi: Proiect de hotdrSre privind aprobarea planului de acliune pentru
protectia apelor impotriua poludrii cu nitrali provenili din surse agricole, comuna
Cindegtijudetul Dimbovita gi dE cuvdntul doamnei POPA GEORGETA. primarul comunei
pentru a prezenta proiectul de hotdrdre.

Doamna CONSTANTINESCU IRINA, in calitate de secretar al Comisiei de specialitate
nr.3,din cadrul Consiliului Local comunal Cindegti prezintd raportul.

Are cuvdntul domnului DINA ADRIAN -consilier cu atribulii gi responsabilitbti in
activitatea de urbanism , cadastru mediu din aparatul de specialitate al primarului comunei,
pentru a prezenta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotdr6re.

Nu sunt discutii.
Nemaifiind discutii, proiectul de hotbrdre este supus la vot gi devine H.C.L.

nr.11/^31.01.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Domnul pregedinte de gedintd propune trecerea la punctul 12 al ordinii de zi:
Informarea consiliului local comunal Cindegti cu privire la aducerea la indeplinire a
prevederilor H.C.L. nr. 36119.09.2013-modul de repartizare cu titlu gratuit a unei cantitati
de a materialului lemnos , lemn de foc- unititilor de invdtimdnt, a unitSlilor de cult gi

sediul primdriei,de pre raza comunei Cindegti, necesard consumului lunilor de iarna 2013 -
20t4 gi dd cuvdntul domnului viceprimar CRISTEA MARIUS , pentru a da citire informbrii cu
privire la modul de aducere la indeplinire a prevederilor H.C.L. nr. 36/19.09.2013.



Se trece la punctul 13 al ordinii de zi'.

Ceceri gi diverse.

Doamna CONSTANTINESCU IRINA consilier local , care are gi calitatea de director
coordonator al gcolii generale cu clasele I-VIII Cindegti - domnilor consilieri gi dragi colegi ,

tin sd vd aduc la cunogtinld acesta adres5 , cdreia iivoi da citire , care este inregistratd la

institutia primbriei la nr. 4B5l 28.0L201.4 , prin care vb fac cunoscute unele aspecte prin
care un membru al consiliului Local Cindegti , anume d-ul. GHEORMAN TIBERIU A , d

incblcat cu bunb gtiintd prevederile Legii 393/2012- privind Statutul alegilor locali , precum
gi a unor norme din Codul Penal , intrdnd cu forta in scoli gi in gradinite ,gi umblind in
pogetele cadrelor didactice , ATENTIE , fdrb gtirea dumnealor . in acest caz a fost ingtiinlate
gi organele locale de Politie.

Domnul VOICA CONSTANTIN pregedinte de gedintd constatb cd ordinea de zi a fost
parcursS, cb autoritatea deliberativd gi execu',ivd au dat dovada capacitatii efective de a

solutiona gi de a gestiona, in numele gi tn interesul colectivitdtii locale pe care o reprezint6,
treburile publice, in conditiile legii, multumegte pentru participare gi penti'u colaborarea la
reugita gedintei gi declard inchise lucrbrile gedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Cindegti pe luna ianuarie 2014.

Conlinutul procesului-verbal se completeazd cu cele ale rapoartelor gi proiectelor de
hotd16re prezentate in cadrul gedintei, precum gi cu pontajul privind participarea la gedintd a

consilierilor locali.

Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTELE DE 9EDINTA,

VOICA CONSTANTIN

SECRETARUL COMUNEI,

GABRIELA PARASCHIVA


