
coMtrNA BACE$TI
CONSILruL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi,29.06.2018 in gedinla extraordinard a Consiliului local al comunei Bdceqti, convocatd

prin Dispozilia nr. 363125.06.2018, emis6 de Primarul comunei Bdcegti.
^ 

Lucr6iile gedinlei extraordinare incep la orele 12,00 in sala de gedinle a Consiliului local.

Deschizdnd g.ditr1u, domnul pregedinte de qedinfd Ardeleanu Dumitru - Daniel constati cd aceasta este

legal constituiia, frind prezenli toli cei 13 membri ai Consiliului local. La gedin{i participd:

- Primarul comunei BScegti, d - I Cirauqu Horafiu;

Domnul presedinte dd cuvantul Secretarului comunei Bicegti pentru a supune la vot procesul verbal

de la gedinfa anterioari. Nu s - au formulat obieclii. Supus la vot, procesul verbal este aprobat cu

unanimitate de voturi. rJrmeazd numerotarea, sigila ea, parafarea gi semnarea dosarelui de Eedin!6 de

c6tre Presedinte si Secretar.

Domnul pregedinte de gedintb supune la'vot p"roiectul ordinii de zi, aqa cum a fost comunicat prin

convocare. Domnul primar, in calitate de inilitor, solicitd retragerea de pb ordinea de zi a Proiectului de

hot6r6re privind aprobarea organigramei, numdrului de posturi ;i statului de funclii din aparatul de

specialitate al primarului. Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi modificat este aprobat.

Primul Proiect de hotirdre
E-*p.rn.r"u d" --oti* gi p.oiectul de hotdrdre t prezentate pe scurt de citre Primarul comunei, cu

urm6toarele preciz6ri: contravaloarea atestatelor de producitor gi a carnetelor de comerciahzare a

produselor agricole se face anticipat la Consiliul judelean, autoritate priblicd achizitoare pentru toate

UAT - urile. La dezbateri nu s - au inscris consilieri: Rezultatul votului: "pentru" 11 consilieri,

"ablineri" 2 consilieri
Al doilea proiect de hotdrdie.
E.p""*"" d" -oti* gi proi"ctul de hotirdre sunt prezentate pe scurt de cdtre Primarul comunei, cu

urmitoarele precizdri: in satul de regedinli funclioneazd sistemul se alimentare cu apd care' in prezent,

nu este potauita. Apa nefiind potabild, totugi se consumi qi trebuie pl6tit6. Se a;teaptd instalalia de

deferizaie,dupd care apa fiind potabila, taxa pe mc se va majora. Susline in faia Consiliului local tariful

de 2,5 mc, ca taxi provizorie.
La dezbateri, s - au inscris in ordine, urm6torii:
1. Domnul consilier RubicaIonel: daci s - a fdcut o evaluare a numirului de consumatori pentru a

se stabili care sunt cheltuielile directe Ei indirecte?

Z. Domnul Primar: impreund cu contabilul a calculat gi a propus prelul. Se consumd cca 100 mclz|

Este un tarif de bunsimf. Nu este corect a se percepe tarife diferite pentru cele doud categorii de

consumatori: persoane fizice Ei persoane juridice.

3. Domnul consilier Loghin vlad - Nicolae: se va pl6ti 9i retroactiv?

4.. Domnul Primar: nu.
5. Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: SA - I intrebe domnul Preqedinte pe domnul

consilier Rubicd Ionel ce inseamnd cheltuieli directe gi cheltuieli indirecte!

Domnul preEedinte constata ci au fost epuizate dezbatenle gi supune la vot proiectul de hotdrdre.

Rezultatul vofului: "pentru" 10 consilieri, "ablineri" 3 consilieri'

Al treilea proiect de hotdrAre.

E"p.p.r.u O" -oti* gi p-iectul de hotdrdre sunt prezentate pe scurt de cdtre Primarul comunei'

primarul completeaza: S -- a terminat licitalia pentru asfaltarea Drmului comunal 127. Se agteaptd

contestaliile.
La dezbateri nu s - au inscris consilieri: Rezultatul votului: "pentru" 11 consilieri, "ab1inei" 2

consilieri.
Al patrulea proiect de hot[rAre.
E*po*""u d" -otiu. 9i proiectul de hotdrire sunt prezentate pe scurt de c6tre Primarul comunei.

La dezbateri s - a inscris consilierul Pddurean Traian - Ciprian: Feliciti comisia de negociere aare a

obfinut un pre! sub cel consemnat in raporful de evaluare, in special pe domnul consilier Rubica Ionel'

membru in comiSie.

Rezultatul votului: unanimitate de voturi.
Al cincilea proiect de hotdr0re.



o

Expunerea de motive Ei proiectul de hotdrdre sunt prezentate pe scurt de cdtre Primarul comunei.

primarul completeaz6: S - au trecut unele funcfii la gradul debutant pentru a se asigura.participarea la

concufs gi ocuparea posturilor. IJrmeazd concursul pentru ocupale.

La dezbate.i n, s - au inscris consilieri: Rezultatul votului: cu unanimitate de voturi proiectul de

hotdrdre este aprobat.
Al $aselea proiect de hotirdre.
Domnul consilier N."g,, C*stantin, cel mai in vdrstd dintre consilieri, solicitd propuneri pentru

alegerea pregedintelui de gedinl[ pentru urmdtoarele trei luni. Domnul consilier Rubici Ionel propune pe

domnul iorr.ilirr Galavan petrea. Nu s - au mai formulat alte propuneri. Domnul consilier Pddurean

Traian - Ciprian propune pentru supleant pe domul consilier Loghin Vlad - Nicolae. Cu unanimitate de

voturi domnul consilier Galavan Petrea este ales pregedinte. Cu unanimitate de voturi domnul consilier

Loghin Vlad - Nicolae este ales supleant.

domnol pre;edinte de gedinld constatd cd a fost epuizatd, ordinea de zi gi declari inchise lucrdrile

gedinlei extraordinare.
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Preqedinte, Dumitru - Daniel Ardeleanu
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