
coMLrNA BACE$Tr
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi,3O iulie 2018 in gedinla ordinari a Consiliului local Bdcegti, convocatd prin Dispozilia
nr.420123.07.2018, emisd de Primarul comunei Bdcegti.

Lucrdrile gedinlei ordinare incep la orele 13,00 in sala de gedinle a Consiliului local.
Lucririle gedinlei ordinare sunt conduse de domnul consilier Loghin Vlad - Nicolae, supleant al

Preqediritelr.ri de sedinfd ales, clonurul consiliel Cliilavan Petlea. f)eschizAnd qedinta. dcxnnul Presedinte
constati ci aceasta cste lc-ual constituitS, Iiind prezeati I I membri ai Consiliului local, lipsirid
consilierii Clercel Oana si Sirr:u Velclnica. La sedinfri participd Prirnarul cornunei Bdce;ti. d I Horaliu
Cdriiu;u.

Domnul Presedinte dd cuvdntul Secretarului comunei BdceEti pentru a supune la vot procesul verbal
de la qedinfa apterioar[. Domrnrl consilier'Pddurean Traian - Ciprian face urmdtoarea obiecfie: in
gedinla anterioard, ceea ce a afirmat la adresa comisiei care a negociat prelul de vinzare cu
Consumcoop Negregti a fost o ironie gi, nu trebuia consemnat. Supus la vot, procesul verbal este aprobat
cu unanimitate de voturi. Urmeazd numerotarea, sigilarea, parufarea si semnarea dosarelui de gedinld de

cdtre Presedinte gi Secretar.
Domnul Pregedinte de gedin!6 citeEte proiectul ordinei de zi gi il supune la vot. Domnul consilier

, Ardeleanu Dumitru - Daniel il atenlioneazd cd proiectul ordinei de zi se cunoagte, fiind comunicat prin
invitalie qi convocator. Cu unanimitate de voturi este aprobat

Primul proiect de hotdrdre
La dezbateri nu s - au inscris consilieri.
Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

hotdrdre este aprobat.
Cu unanimitate de voturi proiectul de

Al doilea proiect de hotdrdre
La dezbateri s - a inscris consilierul Ardeleanu Dumitru - Daniel. Domnul consilier aratd c5, in luna

martie s - a aprobat decontarea navetei pe lunile anterioare. Familia de profesori pentru invdfdmAntul
primar Cojocaru Ionel gi Cristina a afrmat cd nu a primit decontar'ea navetei, pe motivul cd doamna
contabil a spus "sunt discufii gi nu vd dau". Nu precizeazd domnul consilier care doamnd contabil.

Domnul Primar: Primiria vteazd banii la gcoall, nu verifici cum se pl6tesc.

Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotirdre. Cu unanimitate de voturi proiectul de

hotdrdre este aprobat.

Al +seilea proiect de hotirdre
Domnul Primar: in luna august se va face o rectihcare. Se va cumpira clSdirea de la Consumcoop

Negregti.
La dezbatei nu s - au inscris consilieri,
Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

proiectul de hotdrdre este aprobat.

Al patrulea proiect de hotdrdre
Domnul Primar: devizul general s - a rehctualiza,rezultdnd o

La dezbaten nu s - au inscris consilieri.
Domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

Cu zece voturi "pentru" gi o ablinere

hotdrdre este aprobat.

Al cincilea proiect de hotdrAre
Domnul Primar: gunoiul se va transporta la Negre;ti Ei dupd aieea la Rogiegti. Se va negocia cu

transpofiatorul mir{rea numdrului de platforme.
La dezbatei s - au inscris consilierii:
Doinnul consilier Rubicd lonel: De c6nd se va percepetaxa?
Domnul Primar: De cAnd incepe transportul gunoiului.

sum[ mai mic5.

Cu unanimitate de voturi proiectul de



Domnul consilier Neagu Constantin: In alte localitdti se pune gunoiul in saci de nylon.
Domnul consilier P[durean Traian - Ciprian: De la fabrici ce sumi se va incasa?

Domnul Primar: taxa se incaseazd de la persoane frzice. Persoanele juridice fac contract separat.

Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre. Cu unanimitate de voturi proiectul de

hotdrdre este aprobat.

Intrebiri $i intemeliri
Domnul consilier Pidurean Traian - Ciprian: Intreabi pe domnul Primar dacd poate rdspunde de ce

domnul consilier Rubicd Ionel, director de fabricd, fiind plecat in str[indtate nu gi - a pl5tit angajafii?
Domnul Primar: Nu poate rdspunde de faptele domnului consilier.
Domnul Presedinte de gedin!6 constatd c[ a fost epuizatd ordinea de zi gi declard inchise lucrdrile

gedin(ei ordinare.

Preqedinte,
Loghin Vlad - Nicolae

nakQi,

Secretar,
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