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C O N S I L I U L L O C A L AL C O M U N E I I L E A N A
Nr. 2550/16.06.2017

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 16 iunie 2017
Ședința a fost convocată astăzi, 16 iunie 2017, orele 1700 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu Alexandru prin dispoziția nr. 83/9.06.2017.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal sunt prezenți 9 consilieri din total 12 consilieri în funcție.
(Numărul membrilor Consiliului Local stabilit prin Ordinul prefectului nr. 100/24.03.2016
este de 13. De precizat că locul rămas vacant în urma încetării mandatului dlui Zidaru
Romulus Constantin prin Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 368/23.12.2016 nu a
fost ocupat întrucât deși s-a solicitat Partidului UNPR confirmarea următorului
supleant, până în momentul de față nu s-a primit nici un răspuns în acest sens)
Lipsesc d-nii consilieri: Dinu Mihail, Pârșoiu Henri George și Țuțuianu
Gheorghe – fără a comunica motivul.
Participă de asemenea dl. Drăghiciu Cătălin Laurențiu, membru UNPR –
următorul supleant pe lista consilierilor aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016.
Secretarul comunei dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare. Se
supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Se dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință,
inițiator - Primar, Alexandru Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
consiliului local al comunei Ileana al dlui DRĂGHICIU CĂTĂLIN LAURENȚIU,
inițiator - Primar, Alexandru Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 12/2017 privind aprobarea completării
listei bunurilor apraținând domeniului privat al comunei Ileana, județul Călărași
inițiator - Primar, Alexandru Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului comunei Ileana în
Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECOAQUA” CĂLĂRAȘI.
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Ileana în
vederea exercitării atribuțiilor Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOAQUA” CĂLĂRAȘI.
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a delegării
gestiunii serviciului de alimentare cu apă către operatorul regional ECOAQUA
S.A. CĂLĂRAȘI
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune a
serviciului public de alimentare cu apă al comunei ILEANA, judeţul Călăraşi
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii nr.14/30.07.1999
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Ileana, cu modificările și completările ulterioare
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare
cu apă și a Caietului de sarcini al activității
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
10. Probleme diverse și discuții.
Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.
Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de expuneri de motive,
rapoarte de specialitate precum și celelalte documente care au stat la baza inițierii și
sunt avizate de către comisiile de specialitate din cadrul consiliului local.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectul a fost inițiat ca urmare a faptului că mandatul de președinte de
maximum trei luni al d-lui consilier Datcu Anghel a încetat în luna mai.
Dl. Ioniță Nicolae propune ca președinte de ședință pe dl. Ioniță Marius Laurian. Nu
mai sunt alte propuneri. Se supune la vot.
În unanimitate de voturi se alege pentru trei luni începând cu luna iunie 2017 –
președinte de ședință – dl. Ioniță Marius Laurian.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în
cadrul consiliului local al comunei Ileana al dlui DRĂGHICIU CĂTĂLIN
LAURENȚIU
Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a încetării mandatului consilierului
din partea UNPR – dl. Zidaru Romulus Constantin, prin Ordinul Prefectului – județului
Călărași nr. 368/23.12.2016 și declarării locului vacant ocupat de acesta. Conform pct.
i – lista supleanților pentru funcția de consilier local din procesul –verbal privind
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor
pentru Consiliul local alegerile locale din data de 5 iunie 2016, următorul supleant este
dl. Drăghiciu Cătălin Laurențiu fapt confirmat și prin adresa nr. 3/10.05.2017 transmisă
de Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația Județeană Călărași.
Comisia de validare din cadrul Consiliului Local (dnii Ioniță Nicolae și Ioniță Marius
Laurian) analizează dosarul dlui Drăghiciu Cătălin Laurențiu și propune consiliului
Local validarea mandatului.
Se supune la vot și cu 8 voturi pentru (împotrivă dl. Dumitrescu Adrian Ionuț)
se adoptă hotărâre privind validarea madatului de consilier al d-lui Drăghiciu Cătălin
Laurențiu.
Dl. Drăghiciu Cătălin Laurențiu depune jurământul.
3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 12/2017 privind aprobarea
completării listei bunurilor apraținând domeniului privat al comunei
Ileana, județul Călărași
Este vorba de HCL nr. 12/10.03.2017 privind aprobarea completării listei bunurilor
apraținând domeniului privat al comunei Ileana, județul Călărași cu privire la care
Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios din cadrul
Instituției Prefectului – Județul Călărași prin adresa nr. 2610/3.05.2017 înregistrată la
Primăria comunei Ileana sub nr. 1948/8.05.2017 apreciază ca nelegală adoptarea
acesteia solicitând revocarea. Nu sunt discuții pe marginea proiectului.
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Se supune la vot și cu 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre înscris la punctul
3 pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului comunei Ileana în
Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECOAQUA” CĂLĂRAȘI.
Proiectul a fost inițiat de primarul comunei. Prin acesta se propune numirea
reprezentantului comunei Ileana în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOAQUA” CĂLĂRAȘI și aprobarea Actului
constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA.
Dl. consilier Ioniță Nicolae propune ca reprezentant al comunei în Adunarea
Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”ECOAQUA” CĂLĂRAȘI pe viceprimarul comunei – dl. Toma Aurel. Nu sunt alte
propuneri. Nu sunt discuții pe marginea proiectului.
Se supune la vot și cu 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre înscris la
punctul 4 pe ordinea de zi.
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei
Ileana în vederea exercitării atribuțiilor Adunarea Generală a Asociaților
din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOAQUA”
CĂLĂRAȘI.
Prin acesta se propune mandatarea prezentantului comunei Ileana în vederea
exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor a atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin (2)
şi (3) din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA”. Dl. Ioniță Nicolae propune pe dl. Toma Aurel.
Nu sunt alte propuneri. Nu sunt discuții pe marginea proiectului.
Se supune la vot și cu 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre înscris la
punctul 5 pe ordinea de zi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a
delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă către operatorul
regional ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI
Dl. Primar Alexandru Corneliu expune proiectul pe care l-a inițiat. Nu sunt
discuții pe marginea acestuia.
Președintele de ședință supune la vot. În unanimitate de voturi (9 voturi) se
aprobă proiectul de hotărâre prezentat.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare de
gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei ILEANA,
judeţul Călăraşi
Dl. Primar Alexandru Corneliu expune proiectul pe care l-a inițiat. Nu sunt
discuții pe marginea acestuia.
Președintele de ședință supune la vot. În unanimitate de voturi (9 voturi) se
aprobă proiectul de hotărâre prezentat.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii
nr.14/30.07.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Ileana, cu modificările și completările
ulterioare
Prin acesta se propune includerea în domuniul public a patru diguri construite
pe malul Bălților Rățărie, Moara Chirică, Lacul de argint și Pruni precum și includerea
sistemelor de alimentare cu apă ce deservesc cetățenii satelor Arțari, Vlăiculești,
Ștefănești și Satu –Nou. Necesitatea inițierii acestui proiect a pornit de la faptul că
bălțile respective sunt închiriate unor persoane fizice/juridice care nu se pot autoriza și
desfășura activitate în domeniu dacă nu realizează lucrări de amenajare pe aceste
diguri conform cerințelor Apelor Române. Pentru aceasta trebuie cunoscut și dovedit
regimul juridic al digurilor respective. De asemenea pentru delegarea gestiunii
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sistemelor de alimentare cu apă către ECOAQUA CĂLĂRAȘI este necesar stabilirea
regimului juridic al acestora.
Președintele de ședință supune la vot. În unanimittaede voturi (9 voturi) se
aprobă proiectul de hotărâre prezentat.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de
alimentare cu apă și a Caietului de sarcini al activității
Dl. Primar Alexandru Corneliu expune proiectul pe care l-a inițiat. Nu sunt
discuții pe marginea acestuia.
Președintele de ședință supune la vot. În unanimitate de voturi (9 voturi) se aprobă
proiectul de hotărâre prezentat.
1. Probleme diverse și discuții.
Dl. Cristea Lucian propune realizarea de lucrări de reabilitare, repectiv lucrări
cu autogrederul pe drumul dintre Satele Ștefănești și Satu-Nou.
De asemenea readuce în discuție problema gunoaielor, faptul că igienizarea
comunei cu persoanele beneficiare de ajutor social nu rezolvă această problemă atâta
timp cât cetățenii nu conștientizează această problemă și nu participă activ la
curățenie, igienizare.
Propune
de
asemenea
scoaterea
la
licitație
în
vederea
închirierii/concesionării/vânzării a școlii din satul Satu Nou, în caz contrar din lipsa
fondurilor pentru supravegherea și întreținerea acesteia gradul de degradare va fi întro continuă evoluție.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Marius Ioniță Laurian
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA

4

