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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. 3268/16.07.2018

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 16 iulie 2018
Ședința a fost convocată astăzi, 16 iulie 2018, orele 1530 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
63/11.07.2018.
La aceasta sedinţă participă secretarul, primarul comunei și contabilul din
aparatul administrativ – dl. STAN Ion.
La apelul nominal sunt prezenți 11 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc d-nii Dobre Nicolae Daniel – fără a comunica motivul și Drăghiciu Cătălin
Laurențiu care este în afara localității aflându-se în imposibilitatea prezentării în timp util
la lucrările ședinței.
Secretarul comunei dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl. președinte de ședință Ioniță Nicolae dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
comunei Ileana pe anul 2018,
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ÎNFIINȚARE
LIVADĂ CIREȘ SISTEM SUPERINTENSIV, comuna Ileana județul Călărași” în
extravilan comuna Ileana tarla 89 parcela 5 lot 2,
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 18/29.06.2018
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Toma Aurel în
vederea exercitării atribuţiilor comunei Ileana în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. 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.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2018,
Prezintă dl. Contabil Stan Ion.
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Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (11 voturi)
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
comunei Ileana.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”ÎNFIINȚARE LIVADĂ CIREȘ SISTEM SUPERINTENSIV, comuna Ileana
județul Călărași” în extravilan comuna Ileana tarla 89 parcela 5 lot 2,
Prezintă secretarul comunei. Proiectul PUZ nr. 428/2018 a fost elaborat de Biroul
individual de arhitectură Adrian V. Lascăr la solicitarea beneficiarului S.C. MABO
FRESH FRUITS S.R.L. Prin acesta se prevede introducerea din extravilan în
intravilanul localității, reglementarea și zonificarea funcțională a terenului în suprafață
de 80.000 mp din tarla 89 parcela 5 lot 2 din comuna Ileana, județul Călărași destinată
în principal înființării unei livezi de cireși în sistem superintensiv, din care zonă unități
agricole și industrie/depozitare= 72.000 mp și zonă circulații = 8.000 mp.
Totodată de prezintă raportul preliminar nr. 3256/13.07.2018 privind
informarea publicului conform Ordinului MDRT 2701/2010
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate raportul preliminar
prezentat.
Nu sunt întrebări, obiecții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
în forma prezentată.
3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 18/29.06.2018
Prezintă dl. Primar. Se propune revocarea HCL 18/29.06.2018 prin care s-a
acordat mandat special domnului Toma Aurel în vederea exercitării atribuţiilor comunei
Ileana în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS” în sensul votării împotrivă a solicitării de majorare a
tarifului/ taxei de operare a serviciului de salubrizare de catre SC RER Ecologic Service
Bucuresti REBU SA.
Proiectul a fost inițiat de primarul comunei Ileana argumentat de faptul că s-a
dorit inițiarea unui nou proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
domnului Toma Aurel în vederea exercitării atribuţiilor comunei Ileana în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
în sensul votării solicitării de majorare a tarifului/ taxei de operare a serviciului de
salubrizare de catre SC RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA.
În urma întâlnirilor organizate de către Ecomanagement Salubris s-a ajuns la
concluzia că refuzul solicitării de majorare a tarifului/ taxei de operare a serviciului de
salubrizare de catre SC RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA ar conduce la
colectarea gunoiului menajer doar de la punctele fixe stabilite la nivel de comună și nu
din poartă în poartă așa cum se procedează acum. Acest aspect ar crea probleme
grave întrucât întreaga comună ar fi plină de gunoaie, containerele de la punctele fixe
sunt mici, insuficiente pentru volumul mare de gunoi, distanța între punctele fixe este
destul de mare ceea ce ar determina ca populația să nu se deplaseze cu gunoiul până
la punctele respective. De asemea dl. primar face precizarea că retragerea din ADI
Ecomanagement Salubris nu se poate face decât după 5 ani de la începerea colectării.
Se discută pe marginea acestor aspecte.
Dl. Ioniță Nicolae: ce se va întâmpla dacă SC RER Ecologic Service Bucuresti REBU
SA depune astfel de solicitări de majorare a taxei/tarifului oridecâteori dorește?
Dl. Primar: s-a luat în discuție acest aspect și se dorește încheierea unui act adițional
prin care să se stabilească anumite clauze.
Dl. Paraschiv Gabriel consideră că această majorare nu poate fi suportată de bugetul
local și o astfel de majorare ar crea un precedent.
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Președintele de ședință supune proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 9 voturi pentru și 2 împotrivă (Paraschiv Gabriel, Dumitrescu Adrian).
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Toma
Aurel în vederea exercitării atribuţiilor comunei Ileana în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT
SALUBRIS”
Prezentarea proiectului anterior a implicat și discuții despre acest proiect de hotărâre
prin care se propune acordarea unui mandat special domnului Toma Aurel în vederea
exercitării atribuţiilor comunei Ileana în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” în sensul votării solicitării de
majorare a tarifului/ taxei de operare a serviciului de salubrizare de catre SC RER
Ecologic Service Bucuresti REBU SA.
Președintele de ședință supune proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 9 voturi pentru și 2 împotrivă (Paraschiv Gabriel, Dumitrescu Adrian).

5. Probleme diverse și discuții
Nu sunt

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

Preşedinte
Nicolae IONIȚĂ
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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