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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
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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 28 iunie 2019
Ședința a fost convocată astăzi, 28 iunie 2019, orele 1000 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
53/21.06.2019. La aceasta ședinţă participă secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei Ileana sunt prezenți 12 consilieri
din total 13 în funcție. Lipsește dl. Pârșoiu Henri George care se află în afara localității
și poate să participe la lucrările ședinței.
Se arată că prin prezența a 12 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.
Dl. președinte de ședință Dumitrescu Adrian Ionuț dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru eliberarea atestatului de
producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
inițiator, primar Corneliu ALEXANDR
3. 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.
Supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru eliberarea atestatului
de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol
Prezintă secretarul comunei. Se dă citire proiectului de hotărâre prin care se
propune taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 4 lei iar taxa pentru
eliberarea carnetului de comercializare – 24 lei. În ceea ce privește taxa pentru viza
anuală a carnetului de comercializare d-nii consilieri sunt de acord în unanimitate să se
stabilească la valoarea de 50 lei.
Nu sunt obiecții pe marginea acestui proiect.
Dl. președinte de ședință supune la vot: se aprobă în unanimitate (12 voturi) proiectul
de hotărâre înscris la pct. 1 pe ordinea de zi și se modifică și se stabilesc următoarele
taxe:
- taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 4 lei
- taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare – 24 lei.
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- taxa pentru viza anuală a carnetului de comercializare - 50 lei.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Prezintă secretarul comunei. Mandatul d-lui Dumitrescu Adrian Ionuț încetează odată cu
această ședință.
Dl. consilier Toma Aurel propune pe dl. Cristea Lucian Nicolae. Nu mai sunt alte
propuneri. Dl. președinte de ședință supune la vot. Se aprobă în unanimitate (12 voturi)
președinte de ședință pentru 3 luni începând cu luna iulie, dl. Cristea Lucian Nicolae.
3. Probleme diverse și discuții.
- Dl. Primar aduce la cunoștință dlor consilier următoarele:
- referitor la obiectivul de investiții privind alimentarea cu apă în satul Ileana: a avut loc o
întâlnire cu reprentantul executantului și dirgintele de șantier, lucrările sunt realizate în
proporție de 85% urmează ca în 2-3 săptămâni să se semneze ordinul de reîncepere a
lucrărilor.
- Dl. Dumitrescu Adrian Ionuț: ce măsuri s-au luat referitor la faptul că o
suprafață de izlaz al satului Ștefănești a fost arată? Dl. primar: nu a avut suficient timp
pentru clarificarea acestor aspecte.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții diverse, domnul
preşedinte declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU

Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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