CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
Nr. 1929 din 24.09.2019.

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 19.09.2019 în sedinţa ordinară de lucru a Consiliului local al comunei
Grindu, judeţul Ialomiţa.
Secretarul comunei Grindu face cunoscut domnilor consilieri că au fost convocaţi în sedinţă
ordinară de lucru în baza dispoziţiei primarului comunei Grindu, nr.104 din 13.09.2019.
La şedinţă participă 10 consilieri, absent este dl.consilier local Ștefan Răzvan, este întrunit
cvorumul prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre prevăzute la ordinea de zi a
sedinţei şi şedinţa este legală.
Dna secretar citește procesul verbal al ședinței ordinare de lucru din data de 23.07.2019.
Se solicită întrebări asupra procesului verbal. Nu sunt. Se supune la vot și este aprobat în
unanimitate de voturi.
Președinte de ședință este doamna consilier local Dragomir Elena Claudia.
Dna președinte de ședință citește proiectul ordinii de zi al ședinței consiliului local.
Se solicită și alte proiecte de hotărâre pentru completarea ordinii de zi.
Nu sunt, se supune la vot proiectul ordinii de zi a ședinței și este aprobat în unanimitate de
voturi.
Dna președinte de ședință dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de alimentare cu
apă și canalizare propuși pentru anul 2019.
Dl.consilier local Drăghici Ionel întreabă: de ce nu avem apă potabilă, ce actiuni a întreprins
societatea Ecoaqua SA de când a preluat investiția alimentare cu apă pentru ca apa să fie potabilă?
Dna consilier local Țuțuianu Mariana precizează că apa are o concentrație foarte mare de
clor, sunt perioade când din cauza clorului nu se poate folosi apa.
Dl.viceprimar răspunde : societatea este obligată să facă toate diligențele pentru ca apa să fie
potabilă. În ceea ce privește clorul din apă, acesta este dozat în funcție de cantitatea de mangan și
fier rezultat în urma analizelor efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Ialomița.
Doamna președinte de ședință întreabă dacă sunt întrebări în ceea ce privește proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță.
Nu sunt. Se supune la vot și proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi.
Doamna președinte de ședință dă cuvântul dnei secretar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al proiectului: “Reabilitare cămin
cultural comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”, finanţat prin PNDR, Măsura 3.2.2. în baza contractului
de finanţare nr. C413322011232347106 din 06.08.2013.
În material se prezintă necesitatea schimbării reprezentantului legal.
Se solicită întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate de voturi.
Doamna președinte de ședință dă cuvântul dnei contabil pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.
Se solicită întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate de voturi.
Doamna președinte de ședință dă cuvântul dnei secretar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al
Şcolii gimnaziale Grindu, în anul şcolar 2019/2020.
Se stabileşte procedura de vot. Votarea se va face prin vot secret, pe buletine de vot, unde
sunt trecute numele tuturor candidaţilor propuși. Pentru exprimarea opțiunii se va folosi cuvintele

da sau nu. Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele
cuvinte. Abţinerile se numără la voturile împotrivă.
Dna președinte de ședință solicită propuneri pentru desemnarea unui consilier local în
consiliul de administrație al școlii.
Dl consilier local Ioniță Constantin propune pe dl.consilier local Busuioc Petre.
Dl consilier local Drăghici Ionel propune pe dna consilier local Dragomir Elena Claudia.
Se solicită și alte propuneri. Nu sunt.
Dna președinte de ședință propune o pauză pentru completarea buletinelor de vot.
Se înmânează buletinele de vot fiecărui consilier local. Se votează. După strângerea
buletinelor de vot, se citeşte fiecare buletin şi se constată că dl. consilier local Busuioc Petre va face
parte din Consiliul de Administrație, având în vedere că a obținut 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Dna președinte de ședință dă cuvântul dlui viceprimar pentru a prezenta adresa nr.35 din
12.09.2019 emisă de Biserica Grindu prin care solicită sprijin pentru achiziționarea unui imobil din
domeniul public sau privat al comunei pentru construirea unei capele.
Dna secretar face mențiunea că în inventarul domeniului public al comunei Grindu există
clădirea – magazie brutărie, având în vedere că Brutăria comunei Grindu a fost vândută, propun
domnilor consilieri să analizeze această opțiune sau să vină cu alte propuneri prasupra clădirilor din
inventarul public sau privat al comunei.
Alte subiecte la ordinea de zi nu sunt.
Ședință se încheie.
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