
COMUNA BACE,$TI
CONSILruL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi, 29 martie 2019 in qedin{a ordinard a Consiliului local Bdcegti, convocatd prin
DispoziJia m. 167122.03.2019, emisd de Primarul comunei Bdcegti.

Lucrdrile qedinJei ordinare incep la orele 18,00 in sala de gedinJe a Consiliului local.
Deschizdnd gedinla, domnul Pregedinte de Eedinla Ardeleanu Dumitru - Daniel constatd cd aceasta

este legal constituitd, fiind prezenfi toli cei 13 membri ai Consiliului local.
La ;edinla participd Primarul comunei BdceEti.
Domnul Pregedinte dd cuvdntul Secretarului comunei Bacegti pentru a supune la vot procesul

verbal de la gedinfa anterioard. A formulat obieclie domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian: Nu
s - a consemnat in procesul verbal faptul c[, domnul consilier Zahana Constantin a pdrdsit qedin{a

fbrd aprobaxea PreEedintehii. Supus la vot, procesul verbal cu obieclia formulatd, este aprobat cu
unanimitate de voturi. Urmeazd, numerotarea, sigilarea, parafarea gi semnarea procesului verbal de

cdtre Pregedinte gi Secretar.
Domnul Pregedinte supune la vot proiectul ordinii de zi, a$a cum a fost comunicat prin convocare.

Domnul consilier Pddurean Traian - Ciprian .face observatra cd,, proiectul de hotdrAre privind
alegerea Pregedintelui de Eedinfd nu are avizul comisiei de specialitate. Supus la vot, proiectul
ordinii de zi este aprobat cu 12 voturi gi I vot impotrivd.

Primul proiect de hotdrdre:
Proiect de hotdrdre pentru modificarea Anexei la HotdrArea Consiliului local al comunei Bdceqti

ru. 51128.12.2018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele gi taxele
locale Ei alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul frscal 2019 in comuna Bdceqti

La dezbateri, nu s - au inscris consilieri. Supus la vot, proiectul de hotdrdre este aprobat cu
unanimitate de voturi.

Al doilea proiect de hotdrdre:
Proiect de hotdrdre privind alegerea Pregedintelui de qedinla
Domnul Primar afirmd cd este absurd ca la alegerea Pregedintelui de Eedinfa trebuie toate

documentele, respectiv raporlul compartimentului de resort Ei avizul comisiei de sspecialitate.
Domnul PreEedinte de virstd Neagu Constantin solicitd propuneri pentru funclia de PreEedinte.
S - au formulat urmdtoarele propuneri:
1. Domnul consilier Ardeleanu Dumitru - Daniel propune pe domnul consilier Galavan Petrea;
2. Doamna consilier Cercel Oana propune pe domnul consilier Zaharia Constantin
Se supune la vot prima propunere. Cu unanimitate de de voturi, domnul consilier Galavan
Petrea este ales Pregedinte de gedinfa.
Domnul consilier Neagu Constantin propune pentru supleant pe domnul consilier Zahar.a
Constantin. Cu unanimitate domnul consilier Zahana Constantin este ales supleant.

intrebdri ;i interpeldri
Domnul consilier Rubica Ionel gi grupul de consilieri ai Partidului Lafional Liberal se retrage

din gedin!6. Se retrage din qedinld gi grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat.
Din lipsa de cvorum, Domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile gedinlei ordinare.

Pregedinte,
Ardeleanu Dumitru -

Secretar,
Bdbuganu Mihai


