
PRIMARIA CANDESTI , JUDETUL DAMBOVITA
strada Principal;,cANDESTI-VALE
Tel/ Faxi 0245 I 240!23 ROMANIA

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

PROCES VERBAL
al celei de-a noudsprezecea gedintd ordinari a Consiliului Local al

Comunei Cindegti din mandatul 2OL2-2OLG

Primarul Comunei Cindegti a convocat cea de-a optesprezecea gedintS ordinarE a
Consiliului Local al Comunei Cindegti din mandatul 2012-2076, la sediul sbu, situat in satul

Cingegti-Vale, la data de 28. MAI 2014,de la ora 14.30 la ora 17.30.

Lista de prezent5:
) pregedinte de gedintS:

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

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

1. CRISTEA MARIUS
2, SAFTA LUDOVIC
3. PANAITTOMA
4, MANEAVICTOR
5. CIOBANU GHEORGHE
6, HUIUTOMA
7, CONSTANTINESCU IRINA
8, STAN OTILIA
9. GHEORMAN TIBERIU
IO.VOICA CONSTANTIN

demnitari de nivel local:
- doamna Jr. GEORGETA POPAprimarul comunei, P.S.D.(U.S.L.);
- domnul CRISTEA MARIUS, viceprimarul comunei, consilier local, P.N.L.(U.S.L.).

) secretarul comunei:
- doamna GABRIEU PARASCHIVA.

F aparatul de specialitate al primarului comunei,prezenti in gedinti :

- domnul DINA ADRIAN - CONSILIER , Sef S.V.S.U.,Amenajarea teritoriului,
urbanismul cadastru ,mediu ;

> invitati in plenul gedintei ordinare - publice de astdzi :

- pr. Paroh. Solomon Florian,invitatie nr. 3154/15.05.2014;
- D-ul. DulS Mihail,invitatie nr. 2998/15.05.2014;
Se constatb cd cei doi invitali nu sunt prezenti.

Doamna GABRIEU PARASCHIVA - secretarul comunei, informeazd cd primarul

comunei dndegti, prin Dispozilia nr. LOOl22'O5'20L4, convoac5 in gedingb ordinard
Consiliul t-ocal al Comunei Cindegti astdzi, 28 MAI 2014, ora 14.30, la sediul s|u, situat in
comuna Gndegti Dispozitia cuprinz6nd propunerile de ordine de . zi, data, ora gi locul



desf5Surdrii a fost comunicatE in termen doamnelor gi domnilor consilieri, Institugiei
Prefectului 9i consiriului Judelean D6mbovila, afigatb in rocurire speciaie o. ania] si pe pagina
web a prim6riei .

Doamna GABRIEU ZARASCHIVA roag5 pe doamna GE1RGETA popA , primarur
comunei, ca in conformitate cu dispoziliile art, 43 din Legea aoministragiei puoii.e locate nr.2L51200r, republicatd, cu modificdrile 9i completbrile ulteiioare .ur" jr.u"oJit' ,,oroinuu o"zi a gedintelor se aprobE de Consiliu la propunerea celui care ... a cerut intrunirea bonsiliului'.,
sd supund spre aprobare ordinea de zi.

Doamna GE2RGETA popA- primarur comunei propune, urmdtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotdr6re privind modificarea gi completarea H.c.L. nr.44/r7.r0.20r3 -

trecerea din domeniul public al comunei c6nde9ti, in domeniul privai al comunei
Cdndegti judelul D6mbovila a imobilului CAMIN ctjlrunnl cu terenul ufo.nt, situat in
satul Cindegti-Vale.

modificarea 9i completarea H.C.L. nr.45l17.10.2013 _

al Comunei C6nde9ti, in domeniul privat al Comunei
imobilului CAMIN CULTUML cu terenul aferent, situat in

3. Proiect de hotdrare privind transmiterea folosinlei cu tiuu gratuit al imobiluluigcoala -veche a satului Cindegti-Deal 9i a terenului afeient acesteia care seg5segte, in domeniur pubric ar comunei cdndegti judelul oamoouita , *tre parohiJ
satului Cindegti - Deal , comuna Cindegti , judelul Oimboviga.

4' Prezentarea Consiliului Local.. Comunal Cindegti a m5surilor cuprinse in raportul de
inspectie economico-financiar5, ca urmare a controlului incheiat ti Oata Oe 07.0s.20I4,
de cdtre D.G.F.P. - Dimbovila ,ra s.c. " voINTA ciNDEsrI ,,s.n.l. .r-Jerroanaritatejuridic5 rom6na,afratd in subordinea consiriului Lbcar ar .ornrn"i ci;J.9t, 

--
5. Cereri Diverse .

Doamna GABRIEU PAMSCHIVA mullumegte gi consultd Consiliul Local cu privire laincluderea a incb doud noi proiecte de hotdi6re ,care nu pot fi am6nate p6nd ra gedinlaviitoare a consiliuui Local comunal ,care sd devinE punctele 4 gi 5 ,.rp".iv , proiect de
lllllry privind aeregerea unui nou pregedinte de gedinli pt.: runi -'rurrrir,IULIE gi
AUGUST- 2014gi proiectdehotdrdreprivindreactuatizareir.o.r.-cinJegti.-'--

Nefiind alte propuneri de modificdri,cu exceptia celor prezentate Lnterior, ordinea de
zi este supusi la vot 9i aprobat5 cu 10 voturi ,,pentru';, din totaHtea posibite . 

- '

Doamna GABRIELA qAMSCHIVA secretarul comunei c1ndegti supune spreaprobare, in temeiut arr. 42 .atin. 
(6) din Legea administra[iei puolice tocali ii. ztslzoot,

republicatS, cu modificdrile si c-ompletirile ulterioare, proceiul-verbar at geoingei anterioare
care a fost afi$at gi intreabd dac6 sunt obieclii sau contestalii ra acesta.

2. Proiect de hot6rSre privind
trecerea din domeniul public
C6ndegti judelul D6mbovifa a
satul Dragoddnegti.

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

este supus la vot gi aprobat cu 10

Inainte de a invita pe domnul presedinte sd conduc5 sedinla.

- .. - Domnul pregedinte de gedinl5 propune sd se intre in ordinea de zi: 1. proiect dehotirire de modificare 9i completare H.c.L, 44lL7,Lo.2ors p.iuind aprouarea 9imodificarea inventarului bunurilor care aparlin domeniului Fuotic it comunei



cindegti-Dimbovifa, prin trecerea din domeniul public al comunei cindegti, indomeniul privat al comunei cindegti judelut iimboviga a irnouirul,ri-aiil,ili
cutruRAL cu terenul aferent, situat in satuL cindegti-vale 9i domnul fregedinte de
gedin\6 SAFTA LtJDovrc, dd cuvSntul doamnei popA GEORGETA, piimarul comunei pentru aprezenta proiectul de hotdrAre.

Are cuvdntul domnul DINA ADRIAN - consilier in cadrul aparatului de specialitate alprimarului pentru a prezenta informarea- raportul compartimenrului nr. 3205/16 .05.20t4
avand avizul comun, favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,2 9i g Oin iJrul Consiliului
local comunal Cindegti.

Nu sunt discutii.
Supus votului proiectul de hotdr6re,devine H.C.L. nr.2gl2g.05.2014
In unanimitate aprobat pentru: - l0 voturi

- fbtineri: Nu
- Impotriva Nu

La punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotir6re de modificare 9i completare
H.C.L. 441L7'10'2013 privind aprobarea gi modiflcarea inventarutui bunurilor
care apatin domeniului public al comunei cindegti-Dimbovifa, prin trecerea din
domeniul public al comunei cindegti, in domeniul privat il 'cbmunei 

cindegtijudetul Dimbovita a imobilului cAMIN CULTURAL cu terenul aferent, situat in
satul Dragodinegti , iar domnul 9AFTA LuDovIC - pregedintele de gedinld dd cuv6ntul
doamnei POPA GEoRGETA,primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hot5r6re,al
cdrui initiator este .

Are cuv6ntul domnul DINA ADRIAN - consilier in cadrul aparatului de specialitate alprimarului pentru a prezenta informarea- raportul compartimeniului nr. 32041rc.05.2014
avdnd avizul comun, favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,2 9i 3 din cadrut Consiliului
local comunal Cindegti.

Nu sunt discutii.
Supus votului proiectul de hotdr6re,devine H.C.L. nr.29l2$.OS.2OL4
In unanimitate aprobat pentru: - lO voturi

- fbtiner.i: Nu
Impotriva Nu

Domnul SAFTA LUD)VIC 
.- 

p-regedintele de gedinld propune trecerea la punctul 3 al
ordinii de zi: Proiect de fo1lr?1e -privind aprobarea iransmiterii in folosinldgratuit5, citre parohia 

_satului cindegti-Deal ,comuna cindegti pentru destinaliecasi parohialS, a unui teren gi_a construcliei aferente, gcoaia vecne ,apa4in6nadomeniului public al comunei cindegti, situat in coruni cindegti, situl'cinaegti-
Deal ,.pentru destinatie casi parohiali , iar domnul 9AFTA LUD7IIC- prejedintele degedintd d5 cuvdntul doamnei popA GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta
proiectul de hot516re, al cdrui initiator este .

Are cuvantul 9i domnul DINA ADRIAN -consilier cu atribulii 9i responsabilit5li in
activitatea de urbanism, cadastru mediu din aparatul de specialitate aiprimarului comunei,
pentru a prezenta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotbrare, nr. 3365
din data 23'05.2014, avSnd avizul comun ,favorabil al ceior 3 comisii de specialitate din
cadrul Consiliului Local comunal C?ndegti.

Nu sunt discutii.



Supus votului proiectul de hotdr6re,devine H.C.L. nr. 3O/2g.05.2014
In unanimitate aprobat pentru: _ 10 voturi-

- fbtineri: Nu
. Impotriva Nu

Domnur 9AFTA LUDovrc - pregedintere de gedinld propune trecerea ra punctur 4 arordinii de zi,incus in ordinea de zi ,cu votul unanim il membriloi consiliului tocal,ioTro astezi
28.05.2014 : Proiect de ho.tirire privind alegerea unui nou pregedinte ae gedinlipentru conducerea lucririlor gedinlelor lunile ruNrE,rulrd 9l nucusr - 2oL4
,j1e^t_p^en!ru care domnul pregedinte de gedinl5 9AFTA LUD7LIC dd cuvSntul doamnei popA
GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdr6re, at caruiin'igiatoreste.

Are cuv6ntul doamna PARASCHIVA GABRIELA-
aparatului de specialitate al primarului care a intocmit
specialitate nr. 3468 / 28.05.2014 .

secretarul comunei in cadrul
gi va prezenta referatul de

Domnul pregedinte de gedintd solicitE domnilor consilieri , pentru a venii cu propuneri
pentru functia de pregedinte de gedingd ,pentru conducerea lucr5rilor urmdtoarelor 3 luni
iunie,iulie gi august - 2014,conform prevederilor art. 35 din Legea nr. zti,f zoot- privina
Administratia Publicd Locald,republicatd, cu completbrile ulterioare.-

Domnul consilier PANAIT TOMA - propune pentru funlia de pregedinte de gedinld
pentru urmbtoarele 3 luni , pe domnul consilier CIOBANU GHEORGHE - consilier local p.S.D.

Domnul SAFTA LUDOVIC - pregedintele de gedin!5 -domnilor consilieri , constat cd
nu mai susnt alte propuneri , fapt pentru care supun vofului dumneavoastr5 propunerea d_
ului. Consilier Panait Toma .

Supus votului proiectul de hotdrdre,devine H,C.L. nr,31/2g.05.2014
In unanimitate aprobat pentru: - 1O voturi

- fbtineri: Nu
- Impotriva Nu

Domnul 9AFTA LUDovrc - pregedintere de gedinl5 propune trecerea ra punctur 5 ar
ordinii de zi,incus gi acesta , ca gi punctul nr. 4 ,in-ordinea de zi ,cu votui unanim al
membrilor consiliului local,10/10 astizi 28.05.2014 : proiect de hotdrdre privind
reactualizarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE gr FUNCTIONARE AL
PRTMARIET coMUNEr ciNDEsrr,fapt pentru .ui" oornrt preseoinie-deiiainga slnt
LUDOVIC db cuv6ntul doamnei popA GEORGETA, primarul comunei pentiu a prezenta
proiectul de hotdrSre, al cdrui initiator este .

Are cuv6ntul doamna pAMScHIVA GABRIELA- secretarul comunei in cadrul
aparatului de specialitate al primarului care a intocmit 9i va prezenta reFeratul de
specialitate nr. 3470128.05.2014 .

Nu sunt discutii.

Supus votului proiectul de hot5r6re,devine H.C.L. nr.32l2g,OS.20l4
rn unanimitate aprobat pentrui 

:|ffi:lf*
impotriva Nu



Domnul SAFfA LUDOVIC - pregedintele de gedinl5 propune trecerea la punctul 6 alordinji de zi,incus gi acesta, ca gi punctul nr.4,in-ordinea ae zi iu votui unanim al
membrilor consiliului local,10/10 astizi 28.05.2014 : proiect ae notiriie privind I_uare
act. de raportul de inspectie economico-financiari a s,c. vorNJA cindegti,faptpentru care domnul pregedinte de gedinlE 9AFTA LUD)7IC dd cuvAntul doamnei popA
GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdr6re, al c5rui inigiator este .

Are cuv6ntul domnul CRISTEA MARIUS- viceprimarul comunei - reprezentant al s.c.
voINTA - c?ndegti,numit prin H.c.L. N. 44 din data de 28.08.2012-privind desemnarea
viceprimarului comunei C6ndegti , judetul D6mbovila-d-nul. Cristea Marius in calitatea de
imputernicit legal al Consiliului Local Comunal Candegti .Fre sa reprezinte Societatea cu
r6spundere limitatS s.c. " voINTA CANDESTI ,, -s.R.L.inlocuindul de numitul Gheorman
Tiberiu, care d5 citire raportului financiar nr. 59/28.05.2014, coroborat cu raportul contabil-
privind incasdrile 9i pldlile efectuate 5B/2B.o5.2or4,ambele ta s.c. votru'1e Cirrroriii
S.R.L.,cu personalitate juridicd rom6nb , aflatb in subordinea Consiliului iocal Comunal
cindegti, judetul Dimbovila ,intocmite de cdtre expertul contabil nnvau nuxnruonn-
MIHAELA, raporturi contabile , care fac parte integrantt din proiectul de hot5rire , ca anexe .

Nu sunt discutii.

Supus votului proiectul de hot5rSre,devine H,C.L. nr.3312g.05.2014
In unanimitate aprobat pentru: - l0 voturi

- fbtiner.i: Nu
Impotriva Nu

- Domnul pregedinte de gedintE propune trecerea la punctul O7 al ordinii de zi: Cereri
gi diverse, propune inscrierea la cuv6nt :

Ia cuv6ntul doamna primar Jr. GEORGETA POPA ,domnilor - vi dau citire solicit5rii
nr.3722 din data de 28.05.2014 a a domnului MILEscu IoN - , inregistratd la sediul
Subscrisei Primiria Cindegti,prin care solicitd sprijin pentru sdparea ganlului-pe distanta de la
conducta principald a refelei de apd a-satului Dragod5negti 9i pSnb Ii pioprietatea acestuia ,pe o lungime de cca. 250 metri liniari,in vederea racorddrli li releaua de ap6,sprijin constdnd
utilaj- respectiv buldoexcavatorul , ferd taxd .

_ 
Pregedintele de gedntd supune votului membrilor consiliului local 9i se aprobb in

unanimitate Pentru: - 10 voturi
- Abtineri: Nu
- impotriva Nu

Ia cuv6ntul doamna primar Jr. GEORGETA POPA ,domnilor - v5 dau citire solicitdrii
nr.3457 din data de 28.05.2014 a a domnului BRICEAG coRVIN - , inregistrat5 la sediul
Subscrisei Primiria Cindegti,prin care solicitS eliberarea unei adeverinle dii care sd rezulte
situatia juridicS a drumului comunal "BAIE", a cdrui localie a fost modificitb cu abuz de
cptre fostul primar d-ul. Gheorman Tiberiu, pe o proprietate privatd, situalia concretd
conform inventarului bunurilor domeniului public- publicat in H. Gv.



Se stabilegte se se elibereze adres5 prin care s5 ise comunice petitionarului , prin
grija compaftimentului de specialitate , situatia clarp gi concretd gi reald a acestui drum
comunal.

Ia cuv6ntul doamna primar Jr. GEORGETA POPA ,domnilor - vd dau citire soliciterii
nr.2998 din data de 08.05.2014 a domnului DUTA MIHAIL - din satul Cindegti - Deal - ,
inregistrati la sediul Subscrisei Prlmdria Cindegti,prin care soliciti a i se comunica , in timp
util , neavdnd acces permanent la avizier, data ,ora 9i locul gedintei ordinare urmStoare,
pentru a se prezenta ,in vederea clarificdrii unor situatii.

Totodat6 ,domnilor consilieri vd fac cunoscut cd domnul DUTA MIHAIL , a fost
invitat cu adresd , in data de 14.05.20L4, dar aga cum s-a specificat ,la inceputul prezentei
gedinte , nu cunoagtem motivul absentei petitionarului,eu propunca acesta sd fie invitat in
gedinla viitoare .

Ia cuv6ntul domnul consilier CIOBANU GHEORGHE - care arat6 cd drumul de
legiturd cStre cimitirul satului Valea- Mare , datoritb ploilor abundente din ultimul timp , gi a
viiturilor a fost deterioaft foafte riu , fiind impracticabil,iar dumnealui in calitate de
reprezentant al cetitenilor , fiind "glasul" acestora ,solicit6 repararea puntii 9i a drumului de
acces .

Ia cuv6ntul domnul CRISTEA IvIARIUS- viceprimarul comunei - care aratd cd in cel
mai scurt timp se ve rezolva acestb problem5.

Domnul SAFTA LUDOVIC pregedinte de gedintd constat5 cd ordinea de zi a fost
parcurse, cd autoritatea deliberativd 9i executivd au dat dovada capacitdtii efective de a
solutiona 9i de a gestiona, in numele gi in interesul colectivitbtii locale pe care o reprezint|,
treburile publice, in conditiile legii, multume$te pentru participare gi pentru colaborarea la
reugita gedinlei 9i declard inchise lucririle gedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Cindegti pe luna MAI 2014.

Continutul procesului-verbal se completeaz5 cu cele ale rapoaftelor 9i proiectelor de
hotdr6re prezentate in cadrul gedintei, precum gi cu pontajul privind participarea la gedinf5 a
consilierilor locali.

Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTELE DE SEDINTA,

SAFTA LUDOVIC

SECRETARUL COMUNEI,

GABRIELA PARASCHIVA

,{


