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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 29 martie 2019
Ședința a fost convocată astăzi, 29 martie 2019, orele 1300 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
38/25.03.2019. La aceasta ședinţă participă secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei Ileana sunt prezenți 10 consilieri
din total 13 în funcție. Lipsesc d-nii Badea Cătălin Răducu, Drăghiciu Cătălin Laurențiu
și Ioniță Marius Laurian în cazul cărora au intevenit situații neprevăzute care îi
împiedică să participe la lucrările ședinței.
Se arată că prin prezența a 10 consilieri din 13 în funcție ședința este legal
constituită.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 5 din Legea 215/2001 – legea
administrației publice locale, republicată, modificată și completată, secretarul comunei
supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare care se aprobă în unanimitate.
Ținând cont de faptul că președintele de ședință Ioniță Marius Laurian ales
pentru perioada ianuarie – martie 2019 lipsește la această ședință se impune alegerea
unui președinte care să conducă lucrările acestei ședințe.
Dl. Pârșoiu Henri George propune pe dl. Cristea Lucian Ncolae. Nu sunt alte
propuneri. Se supune la vot și se alege în unanimitate ca dl. Cristea Lucian Nicolae să
conducă lucrările acestei ședințe.
Dl. Cristea Lucian Nicolae dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru construirea
unei locuințe proprietate personală, d-lui OPREA CLAUDIU VALENTIN
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității Consiliului local al
comunei Ileana în implementarea Programului pentru școli al României
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul Agricol
al comunei Ileana la sfârșitul al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru
eficientizarea acestei activități
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Probleme diverse și discuții.
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.
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Supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală, d-lui OPREA CLAUDIU
VALENTIN
Prezintă secretarul comunei: ca urmare a cererii depusă de dl. Oprea Claudiu
Valentin și a tuturor documentelor stipulate în lg. 15/2003 15/09.01.2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și
completările ulterioare, primarul comunei a inițiat prezentul proiect de hotărâre.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate acordarea
unui loc de casă în suprafață de 1000 mp amplasat în cvartal 14 parcela 7, intravilan sat
Ileana, dlui Oprea Claudiu Valentin.
1.

2. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității
Consiliului local al comunei Ileana în implementarea Programului pentru
școli al României
Prezintă secretarul comunei: programul pentru școli al Uniunii Europene prevede
realizarea cumulată a următoarelor măsuri: acordarea gratuită pentru preșcolarii din
grădinițele cu program normal de 4 ore și pentru elevii din învățământul primar și
gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate
fără adaos de lapte praf și de produse de panificație în limita unei valori zilnice
/preșcolar/elev și punerea în aplicare de măsuri educative aferente. Autoritățile locale
care adoptă hotărâri de asumare a implementării programului sunt responsabile de
elaborarea documentațiilor de atribuire și a documentelor suport ale acestora,
organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea
contractelor/acordurilor – cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea și controlul
distribuției produselor, inclusiv în momentul furnizării și al desfășurării măsurilor
educative.
În unanimitate se apreciază că la nivelul UAT Comuna Ileana nu există
suficiente resurse umane, materiale și financiare pentru asumarea unei astfel de
responsabilități.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate neasumarea
responsabilității Consiliului local al comunei Ileana în implementarea Programului pentru
școli al României
3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in
Registrul Agricol al comunei Ileana la sfârșitul al anului 2018 și stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
Secretarul comunei dă citire raportului privind analiza stadiului de înscriere a
datelor in Registrul Agricol al comunei Ileana la sfârșitul al anului 2018 și măsurilor
pentru eficientizarea acestei activități
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (10 voturi)
proiectul înscris la pct. 3.
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Prioiectul a fost inițiat luând în considerare de faptul că dl. Ioniță Marius - Laurian
a fost ales prin hotărârea Consiliului local nr. 1/31.01.2019 președinte de ședință pentru
o perioadă de trei luni, mandatul acestuia urmând să înceteze odată cu ședința din luna
martie 2019.
Dl. consilier Dumitrescu Adrian Ionuț se autopropune.
Mai este propus și dl. consilier Țuțuianu Gheorghe care refuză propunerea.
Dl. președinte de ședință supune la vot propunerea privind alegerea dlui
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Dumitrescu Adrian Ionuț ca președinte de ședință pentru trei luni începând cu luna
aprilie și se aprobă în unanimitate (10 voturi).

1. Probleme diverse și discuții.
- Dl. Țuțuianu Gheorghe: refreritor la HCL 5/2018 privind procedura de înregistrare a
contractelor de arendare – procedura este greoaie
- Dl. Dobre Daniel Nicolae: când se va începe asfaltarea drumurilor?
Răspunde dl. Primar: nu se cunoaște exact data întrucât trebuie parcurse toate
procedurile legale, dar până la sfârșitul anului se va termina asfaltarea pe toate satele
componente ale comunei.
- Dl. Cristea Nicolae: iluminatul public se aprinde prea devreme.
Răspunde dl. Primar: se va lua legătura cu firma ce asigură mentenanța pentru a
schimba ora.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții diverse, domnul
preşedinte declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA

Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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