
incheiat astdzl,30 mai 2019 in gedinla ordinara a consiliului localBlceqti, convocatd prin Dispozilia

lucrlrile de alimeniare cu

Ciprian a intrebat'in qedin

Solicitd consemnarea ca a

aprobat cu uribnimitate de voturi' Urmeazd numer

Eedinlb de citre Preqedinte 9i Secretar'' 
Domnul Primar a solicitat completarea ordinii de

pot fi amAnate PAn[ la urm[toarea

lege gi anume, sunt insolite de raPo

Proiectele de hotdrire au ca obie
turi, proiectul ordinii de zi completat este aprobat'

tul Secretarului comunei pentru a ptezenta informarea privind obligalia

lor publici de reactualizare a declaraliilor de avere Ei a declaraliilor de

interese. - .. r r 1-r--: r^^^r .
primul proiect de hotardre: proiect de hotarare privind aprobarea execuliei bugetului local in

COMUNA BACE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

trimestrul I anul 2019
La dezbateti nu s - au inscris consilieri'

Domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre' Cu unanimitate de voturi proiectul de

Proiect de hotdrdre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la Er

lor didactice qi a personalului didactic auxiliar de la $coala gimnaziall'

"Teodor Juncu", sat Bdceqti pentru luna martie anul2019

La dezbateri s - au inscris urm[torii consilieri:

1. Doamna consilier Cercel oana: Nu a primit procedura de calcul a navetei' Diferenla este mare

pentru aceeaEi distantl;
z. Domnul consilier p6durean Traian - ciprian: consilul local este autoritate public6' Directorul

coordonator trebuia s6 prezinte procedura. S[ se revind la solicitare!

3. Domnul consilier Rubica lonel: Dac6 nu se prezintd procedura de calcul a navetei' nu se va

aprobadecontareapeviitor.56setrimitdadresddeatenlionare!.1
Domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotirare. Cu unanimitate de voturi proiectul de

Proiect de hotdrdre P

51128.12.2018 Privin
impozitele Ei taxele locale qi alte taxe asimilate

Bdcegti
La'dezbateri nu s - au inscris consilieri'
Domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotardre' Cu unanimitate de voturi, proiectul de

hot[rdre este aProbat'

Al patrulea proiect de hot6r6re. Proiect de hot6r6re pentru modificarea Anexei la HotarArea

Consiliului ro"ul *---Jlr1221lgprivind stabilirea salariilor debazd,pentru personalul din aparatul

de specialitate al Primarului comunei Bdceqti, incepdnd cu data de I ianuarie 2018

La dezbateri ni s - au inscris urmltorii consilieri:



Propune ca salariul secretarului comunei sd

bat prin Hotbrdrea nt' 7105'02'2018 iar pentru

ectul de hotdrAre;

salarii mici li r[spundere' Propune pentru aceEtla

mirirea salariului la 3'500 lei;
iel: Propune ca votul sd fie secret cu buletine de vot

- Ciprian a ftcut referire la persoana secretarului'

minute pentru redactarea buletinelor de vot cu

Traian - CiPrian'
privind rezultatul votului' Rezultatul votului:

pentru 8 consilieri;
impotrivd 4 consilieri.
lilHii';#;,il'supune ra vot proiectur de hor[rare, cu amendamentul aprobat.

unanimitate de voturipioiectul de hotirdre este aprobat'

Cu

incheierea contractului de achizilie public[

La dezbateri, nu s - au inscris consilieri'

Domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrAre. Cu unanimitate de voturi proiectul de

hot[rdre este aProbat'
: proiect de hotdrare privind actualizarea devizului general pentru

ij.".".i'o.'.,'*urrrtare,modemizare:ij:n:^li,:::'"Juncu
I

i:'"T:I:HH;::i t, :"i"ririi;r"i., duprincheierea contractului de achizr\ie publicd

La dezbateri, nu s - au inscris consilieri'

Domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrare' Cu unanimitate de voturi proiectul

Proiect de hotdrdre privind actua\zarea devizului general Pentru
coMUNA BACE$TI'

de

NSTRUIRE DISPENSAR UMAN IN
r-l:^

incheierea contractului de achizilie public

consilieri'
vot proiectul de hotarare. cu unanimitate de voturi proiectul de hotdrare

este aprobat.
: Proiect de hotdr0re privind actualizarea devizului g-t"-T?l p^Tl?

iRU"ri.E i'on $gre.yyl BARLA ), sAr BABUSA' coM,

BACESTI,,,dup6incheiereacontractuluideachiziliepublicl
La dezbateri, nu s - au inscris consilieri'

Domnul preqedinte supune la vot proiectul de hotirare. cu unanimitate de voturi proiectul de hotdrare

este aprobat.
intrebiri gi interpeldri
iT?ii;ii;itj:itri# Rubica roner: in satul Bdbuea sunt fantdni colmatate. rrebuie gisitd o solulie

r r -r---:^.^,,^: ^:^+-Xlrrurr'rur vurrDrrrw^r "",rt 
naaaEti, punctul "Vasiliu" s - a l6sat terenul' Trebuie pusd piatr6!

pentru curdfare. ln sa - _-^^r:_^-^
2. bomnul Viceprimar: Se vor lua mdsuri pentru realizare'

i. ;:ilili J;:lii:l onulaD6nu!: r-u nrn''ae.ni trebuie. fe^1ute^ eanruri. 
^y 

"_.111::*-:::: 
:ll,J' lJoIIIIlur uurrJrrrvr vrrurs "-'^-;";1;"" 

orrr,.,i la fant nagazinului sdu'
4. Domnul consilier Galavan Petrea: Se depune gunoi la fAntAna din vecindtatea n

.t.^x C^li^i+X rlc

;."il'ili;;iil;il;.oun gunoi. De la o inmormantare s - a adus gunoi ra fhnt6n6. soticitd de
Y' ""----- -

primarie o persoana 
"u.. 

ra delimiteze terenul s6u de cel al comunEr'

pregedinte constata c6 a fost epuizatd ordinea de zi 9i declar[ inchise lucrarile Eedin{ei

Pregedin

$i
la

Domnul
ordinare.

hotlrAre este aProbat.

Secretar,

3cl";X9

Galavan
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