
PRIMARIA CANDESTI, JUDETUL DAMBOVITA
Strada Pri nci paIS,CAN DESTI-VALE
Tef / Fax: 0245 | 24OL23 ROMANIA

e-mail: candesti dambovita@yahoo.com
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al celei de-a nouisprezecea gedintd ordinard a Consiliului Local al

Comunei Cindegti din mandatul 2012-2Ot6

Primarul Comunei Cindegti a convocat cea de-a optesprezecea gedintb ordinarb a

Consiliului Local al Comunei Cindegti din mandatul 2012-2016, la sediul sbu, situat in satul

Cingegti- Vale, la data de MARTIE 2014, de la ora 14.30 la ora 17.00.

Lista de prezen$6:

- domnul SAFTA LUDOVIC (P.D.L.);

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

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

Absenteazd nemotivat domnul consilier VOICA CONSTANTIN .

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

- dOAMNA GABRIEU PARASCHIVA.

- domnul PAVELESCU GABRIEL - referent/CONZABIL - in compartiemnru financiar
contabil,in aparatul de specialitate al primarului comunei Cindegti- doamna Jr. GEORGETA

POPA ;
- domnul DINA ADRIAN CONSILIER , Sef S.V.S.U.,Amenajarea teritoriului,

urbanismul cadastru ,mediu ;

Doamna GABRIEU PARASCHIVA - secretarul comunei, informeazd cb primarul

comunei Cindegti, prin Dispozitia nr. 78128.03.2OL4, conv-o_acd in gedintd ordinard Consiliul
Local al Comunei Cindegti astizi,28 MARTIE 2014, ora 14.30, la sediul sdu, situatin comuna

Cindegti Dispozilia cuprinz6nd propunerile de ordine de zi, data, ora gi locul desfdgurdrii a

fost comunicatb in termen doamnelor 9i domnilor consilieri, Institutiei Prefectului gi Consiliului

Judelean Ddmbovila, afigatd in locurile speciale de afigaj 9i pe pagina web a primdriei ,



Doamna GABRIEU PARASCHIVA roagd pe doamna GEORGETA pOpA, primarul
comunei, ca ?n conformitate cu dispoziliile art. 43 din Legea administraliei publice locale nr.
2151200I, republicatS, cu modific6rile 9i completSrile ulterioare care prevede cd: ,,Ordinea de
zi a gedintelor se aprob5 de Consiliu la propunerea celui care ... a cerut intrunirea'Consiliului,',
si supund spre aprobare ordinea de zi.

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

1. Proiect de hotd16re privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul in curs ;

2. Proiect de hotSrdre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar al
anului 2013 - comuna Cdndesti, jude[ul Ddmbovila ;

3. Proiect de hotarSre privind aprobarea REGULAMENTULUI LocAL cU PRIVIRE LA
AMPLASAREA SI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE DE PE RAZA COMUNC|
Cindegti, judelul D6mbovita ;

4. Proiect de hot5rdre privind schimbarea destinaliei imobilelor:gcoald generalE cu claseleI -VIII- sat C6ndegti-Deal, gcoald generald cu clasele I-IV - sat Valea Mare,a gcolii
generale cu clasele I-IV Sturzeni-Dragoddnegti precum gi a terenurilor aferente acestor
3 imobile , din activitate de inva!5mdnt pregcolar in aciivitlgi coordonate de Consiliul
Local Cdndegti .

5. Proiect de hotbrdre privind aprobarea organizdrii pSgunatului pe raza administrativ-
teritoriald a comunei cindegti,judefur Dimbovila in anul 2014 ;

6. Cereri Diverse .

Doamna GABRIELA PARASCHIVA mullumegte 9i consult5 Consiliul Local cu privire la
amdnarea priectelor de hotbrdre de la punctele 4 gi 5 gi inlocuirea acestora cu un nou
proiect de hotSrare cu privire la revocare a H,c.L. nr. J5/25.a2.2fi14 prlvinc
aprobarea organizarii REFERENDUMULIJI local pentru reinfiinfarea satului
Sturzeni ,ca sat component al comunei Andegti, judeful Dimboviia, ca urmare a
adresei Institutiei Prefectului . Judelul-Dimbovifa avaho ir. +0i2124.03.20r4. inregistratd la
sediul Subscrisei sub nr. IB40l24.03.2014,precum gi dacd mai sunt gi alte problem"e urgente
de inscris la ordinea de zi, bineinleles dacd sunt indeplinite ceringelb legii, respectiv art. 44din Legea administraliei publice locale nr. 2L51200I, repubiicat5, cu modificdrile si
completdrile ulterioare adicd dacd existd raportul compartim6ntului de resort gi raportul
comisiei de specialitate pentru problema urgentd.

Nefiind alte propuneri,cu exceplia celui de revocare aH.C.L. nr. 1S125.0?.2il14,
ordinea de zi este supusd la vot gi aprobatd cu 09 voturi ,,pentru", din totatatea posibile .

Doamna GABRIEU PARASCHIVA secretarul comunei Cdndegti supune spre
aprobare, in temeiul art. 42 alin. (6) din Legea administraliei publice locale nr. 2I51200L,
republicatS, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare, procesul-verbal al gedinlei anterioare
care a fost afigat gi intreabd dacd sunt obieclii sau contestalii la acesta.

Nefiind obiectii sau contestalii, procesul-verbal este
voturi ,,pentru".

supus la vot gi aprobat cu 10

Inainte de a invita pe domnul pregedinte sE conducd sedinta.



Doamna GABRIEU PARASCHIVA - secretarul comunei Cdndegti informeazd cb, ingedinta Consiliului Local din data de 27.022014, s-a ales in temeiul art.4I raportat la art.35 din Legea administrafiei publice locale nr. 2I512001, republicatd, cu modificbrile sicompletdrile ulterioare, pregedintele pentru durata a 3 luni consecutiv ,respectivMARTIE,APRILIE 
9! Vnf 2014, in persoana domnului consilier local SAFTA LUDOVIC pe careil invitd sb conducd lucrdrile gedinlei consiliului Local.

Domnul consilier SAFTA LUDOVIC - pregedintele de gedinld mullumegte pentru
increderea acordati 9i asigurb ci ge_dinfa se va desfSgura in confoimitate cu prevederile Legii
administratiei publice locale nr. 2I51200I, republicatS, cu modificbrile gi completlrile
ulterioare, cu cele ale Statutului alegilor locali aprobat prin Legea nr. 3931200+, cu
modificbrile gi completSrile ulterioare gi ale Regulamentului de orga"nizare gi funcfiona're a
consiliului local.

Domnul pregedinte de gedin!5 propune sd se intre in ordinea de zi: 1. aprobarea
rectificdrii bugetului local pe trimestrul nr. 1 al anului - z1t4 gi domnul pregedinte
de gedinte SAFTA LUD)VIC, dd cuv6ntul doamnei PopA GEORGETA, primarui comunei
pentru a prezenta proiectul de hot5rdre.

Are cuvSntul domnul PAVELESCU GABRIEL - referent contabil in cadrul aparatului
de specialitate al primarului pentru a prezenta informarea- raportul compartimenrului nr.
1502111.03.2014 avdnd avizul comun, favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 gi 2 din
cadrul Consiliului local comunal Cindegti.

Nu sunt discutii.
supus votului proiectul de hotdrdre,devine H.c.L. nr.2t,l2g.o3.2oL4
In unanimitate aprobat pentru: - 0g voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

La punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotirAre privind aprobarea contului deincheiere a exerciliului bugetar al anului 2013 - comuna C6ndesti, JuJ"trlDimbovila , iar domnul SAFTA LUDOVIC - pregedintele de gedinld db cuvintul doamnei
POPA GEoRGETA,primarul comunei pentru a prezenta proiectui de hotdr6re,al c;iui-in,]iato,.
este .

Are cuvdntul tot domnul PAVELESCU GABRIEL - referent contabil in cadrul
aparatului de specialitate al primarului pentru a prezenta informarea- raportul
compartimenrului nr. 1502111.03.2014 av6nd avizul comun, favorabil al comisiei de
specialitate nr. 1 gi 2 din cadrul consiliului local comunal cindegti.

Nu sunt discutii.
supus votului proiectur de hot5rdre,devine H.c.L. nr.22l2g.o3.2oL4
In unanimitate aprobat pentru: - 09 voturi

Abtineri: Nu
Impotriva Nu

Domnul SAFTA LUDOVIC - pregedintele de gedinld propune trecerea la punctul 3 al
ordinii de zi: Proiect de hot5r6re privind aprobarea REGULAMENTULUI LocAL CU
PRIVIRE LA AMPLASAREA 9I AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE DEPE RAZA comunei Cindesti, judelul D6mbovila iar domnul SAFTA L(JDOVIC -



pregedintele de gedintd dE cuv6ntul doamnei POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a
prezenta proiectul de hotb16re, al cdrui initiator este .

Are cuvantul gi domnul DINA ADRIAN -consilier cu atribulii gi responsabilitali in
activitatea de urbanism , cadastru mediu din aparatul de specialitate ai primarului comunei,
pentru a prezenta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotdr6re, nr. 1485
din data 10'03.2014, avdnd avizul comun ,favorabil al celor 3 comisii de specialitate din
cadrul Consiliului Local comunal Gndegti.

Nu sunt discutii.
Supus votului proiectul de hotdr6re,devine H.c.L. nr.23 l2g.o3.2ot4
In unanimitate aprobat Pentru: - 09 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Domnul SAFTA LUDOVIC - pregedintele de gedinld propune trecerea la punctul 4 al
ordinii de zi Proiect de hotirdre privind aprobarea revoc|!5rii H.C.L. NR. 15 din
data de 27.O2'2OL4 - privitoare la organizarii REFEREND[TMULUI local pentru
reinfiintarea satului Sturzeni ,c? sat component al comunei Cindegti, judejul
Dimbovita gi domnul pregedinte de gedin!5 SAFTA LUD7IIC dd cuvantul ooamnli popA
GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotbrfire, al cbrui iniliator este .

Are cuv6ntul doamna PARASCHIVA GABRIELA- secretarul comunei in cadrul
aparatului de specialitate al primarului care a intocmit gi va prezenta referatul de
specialitate nr. 1843 124.03.20L4 .

Nu sunt disculii.

Supus votului proiectul de hotdrdre,devine H.c.L. nr.24l2g.o3.2oi4
In unanimitate aprobat pentru: - 09 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Domnul pregedinte de gedinla propune trecerea la punctul 05 al ordinii dezi: Cereri
gi diverse, propune inscrierea la cuvdnt :

Ia cuv6ntul doamna primar Jr. GEoRGETA POPA ,domnilor - vi dau citire solicitbrii
nr. B din data de 14.03.2014 a preotului paroh SOLOMON FLORIAN- al parohiei Cindegti-Deal
9i Valea Mare , inregistrati la sediul Subscrisei prihdria Cindegti rrO nr.
1614114..03.2014,prin care solicitd trasmiterea in proprietatea acestei parohii jclddirii gcolii
satului Cindegti-Deal, ori a lotului gcolar al acestei unitili de inva!5m6nt,in vederea constiuirii
unei case parohiale.

Ia cuv6ntul doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - care are gi calitatea de
director coordonator al gcolii Cindegti,judelul Dbmbovila -domnilor consilieri propun ca
acestd solicitare a preotului paroh SOLOMON FLORIAN, s-d fie inclus ca punct cu proiect de
hotdrire in ordinea de zi a gedinlei ordinar5 viitoare.

Ia cuvdntul domnul consilier CIOBANU GHEORGHE - care de asemenea aduce in
discutie acesta solicitare a preotului paroh soLoMoN FLORIAN, dar cu condilia sd nu i se
dea proprietatea ci folosinla prin concesionare gi este de acord cu propunerea doamnei



consilier Constantinescu Irina, sd fie inclus ca punct cu proiect de hotdr6re in ordinea de zi agedintei ordinard viitoare.

Domnul SAFTA LUDOVIC pregedinte de gedin!5 constatd cb ordinea de zi a fostparcursS, cd autoritatea deliberativb 9i executivb 
-au 

O-at dovada capacitdlii efective de asolutiona gi de a gestiona, in numele gi in interesul colectivitSlii locale pe care o reprezintd,
treburile publice, in condiliile legii, mullumegte pentru participare gi pentru colaborarea la
reugita gedintei gi declar5 inchise lucrSrile gedinlei ordinare a Coniitiutui Local al Comunei
Cindegti pe luna MARTIE 2OL4.

Conlinutul procesului-verbal se completeaz5 cu cele
hotdrdre prezentate in cadrul gedinlei, precum gi cu pontajul
consilierilor locali.

Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTELE DE SEDINTA,
SAFTA LUDOVIC

ale rapoartelor gi proiectelor de
privind participarea la gedinld a

SECRETARUL COMUNEI,

GABRIELA PARASCHIVA

.t-


