ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 24.05.2016

In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri:
Bustea Vasile – având si functia de viceprimar al comunei, Mereuţă Aurelia, Velicu Victor ,
Toma Gheorghe, Sambetianu Viorica, David Daniel ,Radu Ion,Soare Vasilica.
Au fost absenti nemotivat: Simion Nicoleta,Dănescu Cristian
D-nul secretar informează că a fost sunat de către d-nul consilier Vătăşelu Constantin,
care i-a comunicat faptul că a depus la partid demisia din funcţia de consilier local şi nu mai
participă la şedinţă.
La sedinta a mai participat :Mihu Cornel-primarul comunei, Trandafir Alexandru Viorel
- secretarul comunei Balaciu şi Andronache Dan- consilier compartiment buget.
Şedinţa este condusă de d-nul consilier Radu Ion.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului comunei pentru a da citire procesului
verbal al şedinţei consiliului local din data de 31.03.2016.Deoarece nu sunt obiectii cu privire
la conţinutul procesului verbal,acesta se supune votului consilierilor locali,fiind aprobat cu 8
voturi <pentru>.
Preşedintele de sedinţă prezintă spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe
anul 2016.
- iniţiator – primar Mihu Cornel
D-nul primar solicită ca pe ordinea de zi să se aprobe introducerea la punctul 2 a:
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
- iniţiator – primar Mihu Cornel
Menţionează că urgenta acestui proiect constă în faptul că nu au fost prevăzute sume
pentru plata cheltuielilor de deplasare ale membrilor birourilor electorale de circumscripţie şi
ale secţiilor de votare,la alegerile locale din 5 iunie.Suma este de 1000 lei.
D-na Mereuţă Aurelia propune amânarea punctului 1 de pe ordinea de zi, referitor la
achiziţiile publice.Se supune la vot propunerea care întruneste 3 voturi <pentru> şi 5
<împotrivă>
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele două puncte propuse de primar,care
întruneste 5 voturi <pentru> şi 3 <împotrivă> ,ordinea de zi fiind astfel aprobată.
La punctul 1 al ordinii de zi ,d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Andronache Dan prezintă raportul compartimentului de specialitate,care
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi anexele la proiectul de hotărâre.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-na Mereuţă Aurelia arată că: ,,a propus amânarea proiectului de hotărâre deoarece
multe din lucrări au fost deja executate şi prin urmare dacă nu este necesară aprobarea
consiliului local de ce se mai vine acum să se ceară această aprobare.Ce să aprobăm un fapt
împlinit.Nu se lucrează transparent şi nu există acordul consiliului local pentru lucrările de
construcţii.Totdeauna consilierii au fost puşi în situaţia de a aproba lucrări de construcţii după
finalizarea acestora,,
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D-na Sambetianu Viorica arată că: ,,aceste lucrări au fost executate după aprobarea
bugetului local şi prin urmare putem considera că această aprobare a fost dată,,
D-na Mereuţă Aurelia solicită d-lui secretar să precizeze dacă documentaţiile pentru
lucrările de construcţii trebuie aprobate de consiliul local.
Secretarul comunei precizează că potrivit prevederilor art.126 din Legea administratiei
publice locale: ,,lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele
comunei, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau
aprobate,după caz, de consiliul local şi numai pe baza unei licitaţii publice,în limitele şi în
condiţiile legii,,
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
adoptă cu 5 voturi<pentru> şi 3 voturi <impotrivă>Hotărârea nr.14/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi ,d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Andronache Dan prezintă raportul compartimentului de specialitate,care
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi anexele la proiectul de hotărâre.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
adoptă 8 voturi<pentru> Hotărârea nr.15/2016.
Secretarul comunei cere permisiunea de a distribui consilierilor locali câte un exemplar
din declaratia de interese şi de avere.Face precizarea că termenul scadent pentru declaratia
aferentă anului 2015 este de 15 iunie 2016.Totodată în termen de 30 de zile de la încheierea
mandatului, aleşii locali au obligatia să depună noi declaraţii de avere şi de interese.
Pe de altă parte, primarul şi consilierii locali , care vor fi aleşi la alegerile locale din 5
iunie 2016 trebuie ca în termen de 30 de zile de la alegerea în funcţie să depună noi
declaratii.
Deoarece nu mai sunt discuţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele si
prenumele
consilierului
Bustea Vasile
Mereuta Aurelia
Toma Gheorghe
Velicu Victor
Radu Ion
Simion Nicoleta
David Daniel
Sambetianu Viorica
Vataşelu Constantin
Danescu Cristian
Soare Vasilica

VOT
Pr.1
Pentru
Împotrivă
Pentru
Pentru
Împotrivă
Absent
Pentru
Pentru
Absent
Absent
Împotrivă

Pr.2
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Absent
Absent
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Radu Ion

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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