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CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
AL gedintei publice exteraordinari a Consiliului Local al Comunei Cindegti din

mandatul 20L2-20L6

Primarul Comunei dnde9ti a convocat membrii consiliului local comunal Cindesti in

Sedin!5 extraordinarb a Consiliului Local al Comunei Cindesti ai mandatului 2OL2-2OL6' la

iediui sdu, situat in satul cingegti- Vale, la data de 17 oCTOMBRIE 2014, de la ora

!;f la ora 17 oo.

Lista de PrezentS:
> pregedinte de gedinti:

- domnul CRISTEA MARIUS i

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

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

> demnitari de nivel local!
- doamna Jr. GEORGETA POPA primarul comunei, P.S.D.(U.S.L.);
- domnul CRISTEA MARILJS, viceprimatul comunei, consiller local, P.S.D.(U.S.L.).

> secretarul comunei:
- doamna GABRIEU PARASCHIVA.

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

- doamna BRAG|EA PETRUTA-FEVRONIA - CONSILIER, achizilii publice ;
> invitati in gedint5 : NU SUNT INVITATI .

Doamna GABRIELA PAMSCHIVA - secretarul comunei, informeaz5 c5 primarul

comunel Cindegti, prin Dispozilia nr. L731L3,LO,2O14, convoac5 in gedin!5 extraordinar;
Consiliul Local it Comunei Cindegti astSzl, 13 OCTOMBRIE 2o!4, ora 14 30, la sediul s6u,

situat in comuna Cindegti Dispozilia cuprinzand propunerile de ordine de zi, data, ora 9i locul

desfdgurSrii a fost comunicatd in termen doamnelor gl domnilor consilieri, invitalilor,
Instituliei Prefectului 9i Consiliului ludelean Dambovila, aflgatS in locurile speclale de afigaj .

Doamna GABRIELA PAMSCHIVA roagi pe doamna GEORGETA POPA , Wimatul
comunei, ca in conformitate cu dispoziliile aft. 43 din Legea administraliei publice locale nr.

215l2ool, republlcat6, cu modific5rile 9i complet5rile ulterloare care prevede c5: ,,ordinea de
zi a sedintelor se aprobb de Consiliu la propunerea celui care .,. a cerut intrunirea Consiliului",
si supun; spre aprobare ordinea de zi.



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

1, Proiect de hotSrere privind rectificarea bugetului local, al comunei Candesti judelul
Dembovila.

2, Proiect de hotSr6re privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul " l4odernizare drumuri locale in comuna Cindegtijudelul Dimbovila- Str.
BISERICII- Cndegti - Vale " .

3, Proiect de hoarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
" Modernizare drumuri locale in comuna Cindegti,judelul Dimbovila- Str. SUSENI-
Dragoddnegti ".

4. Proiect de hot5r6re privind revocarea H.C.L. Nr. 4U23.07.20L4 pentru aprobarea
inchirierii spaliului in suprafa!5 de 21,40 mp.,din incinta c;minului cultural al satului
CindegtFvale, comuna Cindegti,judetut Dimbovila, in favoarea ROMTELECOtvl.

5. Proiect de hot;rere privind alegerea unui nou administrator al Societ5lii cu r:spundere
llmitatd " VOINTA CANDESTI ,, .

6. Cereri Diverse.

Doamna GABRIEU ?AMSCHIVA multumeste gi consultd Consiliul Local dacb mat
sunt 9i alte probleme urgente de inscrts la ordinea de zi, bineinleles dac5 sunt indepltnite
cerinlele legil/ respectiv art. 44 din Legea administraliei publice locale N. 2ISj20Ot,
republicaH, cu modific;rile 9i complet5rile ulterioare adic5 dac5 exist5 raportui
compadlmentului de resort 9i raportul comisiei de specialitate pentru problema /problemele
urgente.

Doamna primar solicltS membrilor Consiliului Local Comunal Cindegti sE se scoat5 din
ordinea de zi, punctul nr.1 ,care se va aman5 pAnb la gedinla viitoare, convocare care se va
face la nevoie, ln cayui ln care se va aproba ;i vira sume pentru rectiflcarea bugetului local
comunal Cindegti .

Nefiind alte propuneri, ordinea de zi modificat5 este supusl la vot gi aprobat6 cu 10
voturi ,,pentru", din totat6tea posibile .

Doamna GABRIEU qAMSCHIVA supune spre aprobare, in temeiul ad. 42 alin. (6)
din Legea admlnistratiei publice locale nr. 2l5l210l, republlcat5, cu modificbrile'si
completSrile ulterioare, procesul-verbal al gedinlei anterioare care a fost afitat gi intreabb
dacS sunt obie4ii sau contestalii la acesta.

Nefiind obie4ii sau contestalii, procesuFverbal este supus la vot gi aprobat cu 10
voturi ,,pentru".

Domnul pre Sedinte de ,edinil CRISTEA MARILTS ptopune sb se intre in ordinea de
zi,punctul !2 proiect de hotirere privi:|d aprobarea indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivui " Modernrzare drumuri locale in comuna cindegtijudelul Dimbovila- str.
BISERICII- Cindegti - Vaie ",iar pregedintete de Sedinld CE cuv6ntut doamnei pOpA
GEoRGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectur de hotir6re, ar cbrui iniliator este
si totodatd roagS pe domnii consirieri # vin5 cu propuneri 9i amendamente, dac5 doresc
pentru completarea proiectului de hoHrare.

Are cuv6ntul doamna AAdGUTA ptrAUTA-FzuRONA _ consitier cu atribulii 9i
responsabilitdli in activitatea de achizilii publice pentru a prezenta rapodul.

Nu sunt disculii.

Domnilor consilieri , constat ci nu sunt disculii gi nici modificerr la prezentur proiect
de hot5r6re , fapt pentru care supun votului dumneavoastr5 propunerea d_nei. primar
GEORGETA POPA .



Supus votului proiectul de hot5rare,devine H.C.L. nr.55/17.10.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva NU.

Domnul preSedinte de gedinl; CRISTEA MARIIJS propune sE se treacl la urmbtorul
punct 2/3 - proiect de hotSrere privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiedivul " Modernizare drumuri locale in comuna C?ndegti,judelul Dimbovila- Str. SUSENI-
Dragoddnetti ", iar pre9edintele de Sedintd d; cuvantul doamnei pOpA GEORGETA, primarul
comunei pentru a prezenta prolectul de hotdr6re, al c6rui iniliator este 5i totodata roagi pe
domnii consilieri sE vinS cu propuneri gi amendamente , dac5 doresc pentru completarea
proiectului de hot5rare .

Are cuvantul doamna AAAOUT4 PETRUu-FEVRONIA - consitier cu atribulii 9i
responsabilitili in activitatea de achizitii publice pentru a prezenta raportul.

Nu sunt discutii.

Domnilor consilieri , constat ci nu sunt dtscuiii 9i nici modificdri la prezentul proiect
de hot5rare , fapt pentru care supun votului dumneavoastrS propunerea d-nei. primar
GEORGETA POPA .

Supus votului proiectul de hotdrare,devine H.C.L. nr.56 /17,10.2014
In unanimitate aprobat Pentru: - 10 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva NU,

Domnul CRISTEA MARIUS - pregedintele de gedinld propune trecerea la urm5torul
punct al ordinii de zii gl4 Proiect de hot6r6re privind revocarea H.C.L. Nr. 4t123.07.ZOI4
pentru aprobarea inchirierii spaliului in suprafa!5 de 21,40 mp.,din incinta c5minuluj cultural
al satului Cindegti-Vale, comuna Cindegtijudelut Dimbovita, in favoarea ROMTELECOM, iar
domnul VOIC4 CONgfAMnN - pregedintete de gedin!5 d5 cuvantut doamnei pOpA
GEORGErA, prlmarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotEr6re, al cbrui iniliator este .

Are cuvantul doamna Paraschiva Gabriela - secretar comunS in cadrul aparatului de
specialitate al primarului care a intocmit gi carer va prezenta informarea/referatul de ini,iere
al prolectului de hotdrere ca urmare a solicit5rii serviciului juridic al Instituliei prefectului
Dimbovila.

Nu sunt alte disculii.
Supus votului proiectul de hotlrere devine H,C,L, nr, 57 I L7.LO,2OL4
In unanimitate aprobat Pentru: 

: igil:lTl'_"
- Impotriva Nu

Se trece la punctul urmStor al ordinii de zi: 4/5 proiect de hotbrare qrivind alegerea
unui nou administrator al Societ5lii cu r5spundere limitatd .' VOINTA CANDESn ; gi
domnul pregedinte de gedin!5 CRISTEA MARIUS db cuvantut doamnei pOpA GEORGETA,
primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotbr6re, al c5rui injuator este .

Ia cuvantul d-iut. CRISTEA MARIUS - presedinte de Sedinld 5i totodatd
VICEPRIIVIARUL comunei - reprezentant legal al Societelii cu r5spundere limitati S.C.
VOINTA S.R.L. cu personalitate juridicl , aflaH in subordinea Consiliului Local comunal
Cindesti 9i solicit5 membrilor consiliului local , care au gi calltatea de de membrii in consiliul
de administralie al socieHlii " VOINTA CI\NDESI ,, ,pentru a venii cu propuneri pentru un
nou administrator, ca urmare a demisiei d-ului. Tolea Autel-Florin , propunere care reiese gi
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din referatul de iniliere al proiectulul de hot5rere, ca acesta s: fle ales din randul actualilor
angajati ai firmei , pentru a se face economie la bugetul firmei Voinla gi sE primeasce
acelagi salariu pe care il primea fostul administratot, adic5 1.450 lei /lun6 .

Domnul consilier Manea Victor - propune pentru acestd funclie pe d-ul
ARESENESCU IULIAN .

Ia cuventul d-nul. CRISTEA MARIUS - pregedinte de gedin!5- gi supune votulut
consiliului local comunal propunerea d-ului . l4aNEA Victor, nemaifiind alte propuneri.

Nu mai suni disculii.

Supus votului proiectul de hotSr6re devine H.C.L. nr. 5Al t7,f0,2OL4
in unanimitite aprobat Pentru: - 10 voturi

- Abtineri: Nu
- Impotriva Nu

Se trece la ultimul punct al ordinli de zi:

Ceceri gi diverse,

Ia cuvantul d-nul. CRISTEA MARIIJS - preSedinte de Sedln!5 Si prezenH raportul
conNabll pe luna septembrie al SocietSlii cu r5spundere limitaH S.C. VOINTA S.R.L. cu
personalitate juridic6 , aflat5 in subordinea Consiliului Local comunal Cindepti, in vederea
lubrli act de acesta .

Nu sunt disculii Si se supune votului consiliului local Cinde5ti ,

Domnli consilleri aprobS in unanimitate de voturi cu 10 din 10 posibile raportul
contabil pe luna septembrie al Societdlii cu rdspundere limitat5 S.C. VOINTA S.R.L. cu
personalltate juridici , aflaH ?n subordinea Consiliului Local comunal Cindegti, in vederea
lu5rii act de acesta .

Domnul CRISTEA MARIUS presedinte de gedinlS, constat5 c5 ordinea de zt a fost
parcursS, ci autoritatea deliberativd gi executiva au dat dovada capacitalii efective de a
soluliona 9i de a gestiona, in numele gi in interesul colectivitSlii locale pe care o reprezintd,
treburile publice, in condiliile legii, multumegte pentru participare 9i pentru colaborarea la
reugita Sedinlei ti declarS inchise lucr5rile gedinlei ordinare a Consiliului Local al Comunei
C?ndegti pe luna ianuarie 2014.

Conlinutul procesului-verbal se completeaz5 cu cele ale rapoartelor gi proiectelor de
hoHrare prezentate in cadrul gedinlei, precum ti cu pontajul privind parflciparea la Sedin!5 a
consilierilor locali.

Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTELE DE gEDINTi,

CRISTEA MARIUS

SECRETARUL COMUNEI,

GABRIELA PARASCHIVA


