COMLINA BACE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi, 30.01.2015 in qedinla ordinard a Consiliului local Bdcegti, convocatd prin
Dispozilia ru. 49123.01.2015, emisd de Primarul comunei Bdcegti.
Lucririle gedintei ordinare incep la orele 12,00 in sala de qedin{e a Consiliului local.
DeschizAnd gedinla, domnul Pregedinte de gedinld, consilier Constantin Blior! constat?i cd aceasta
este legal constituitd, fiind prezenli toli cei 13 membri ai Consiliului local. La qedinld participd:
- Primarul comunei Bdcegti;
- Contabil Daniela Radu;
- Delegat sdtesc Rusu Gheorghili Romeo Ei Dumitru Cojoc;
- $eful Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld, referent Ionel Voinescu.
Domnul Pregedinte de gedin{d dd cuvAntul Secretarului comunei Bicegti, domnul Mihai Bdbuganu
pentru a supune la vot procesul verbal de la gedinla anterioard. Nu s - au formulat obiectii. Supus la
vot, procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Urmeazd numerotarea, sigilarea,
parafarea gi semnarea procesuiui verbal de cdtre Pregedinte gi Secretar.
Domnul Pregedinte de qedintd supune la vot proiectul ordinei de zi, aqa cum a fost comunicat prin
convocare. Cu unanimitate de voturi proiecful ordinei de zi este aprobat.

Domnul Pregedinte de qedintd dd cuv6ntul Primarului comunei Bdcegti pentru a prczenta
expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre. Raportul compartimentului de specialitate este
prezentat de doamna Contabil iar raportul comisiei de specialitate este prezentat de preqedintele
acesteia, consilier Constantin Loghin. La dezbateri, nu s - au inscris consilieri. Domnul Preqedinte

supune la vot proiectul de hotdrdre. Rezultatul votului:
- secliunea funclionare:
a) veniturile secJiunii de funclionare - aprobat cu unanimitate de voturi;
b) cheltuielile secliunii de funclionare - aprobat cu unanimitate de voturi;
- secliunea dezvoltare;
a) veniturile secliunii dezvoltare - aprobat cu unanimitate de voturi;
b) cheltuielile secliunii de dezvoltare - aprobat cu unanimitate de voturi;
- anexa la proiectul de hotdrdre - aprobatd cu unanimitate de voturi;
- adoptarea bugetului local pe anul 2015 - unanimitate de voturi.

Domnul Preqedinte solicitd Consiliului local formularea propunerii de evaluare a performanJelor
profesionale ale Secretarului comunei BdceEti in arr:J2014, conform dispoziliilor art. 107, alin. (2),
lit. d) din Hotirdrea Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi
dezvoltarea carierei frnclionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
SolicitAnd cuvAntul, domnul consilier Constantin Loghin apreciazd performanlele profesionale ale
Secretarului cu calificativul "foarte bun". Nu s - au mai formulat alte aprecieri. Consiliul local cu
unanimitate de voturi propune Primarului comunei Bdcegti evaluarea performanlelor profesionale
ale Secretarului comunei Bdce;ti in anul 2014 cu calificatirul "foarte bun".
Domnul Pregedinte dd cuvAntul $efului Serwiciului Voluntar pentru Situalii de Urgen!5 penffu a
prezenta Raportul de activitate pe anul 2014 al Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld al
co-munei Bdceqti. Nu s - au formulat intervenlii pe marginea raporhrlui.
In afara ordinei de zi, Secretarul comunei Bdceqti informeazd aleEii locali asupra obligaliei de
prezenta raportul de activitate pe anul 2014 qi a reactualizfii declaratiilor de avere qi de interese,
acolo unde este cazul.
Domnul Preqedinte de qedin{d constatd cd a fost epuizati ordinea de zi qi declard inchise lucrdrile
qedinlei ordinare.
Preqedinte,
Constantin Bliort

Secretar,

Mihai Bdbuqanu

