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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 31 mai 2019
Ședința a fost convocată astăzi, 31 mai 2019, orele 1500 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
48/24.05.2019. La aceasta ședinţă participă secretarul și primarul comunei precum și dl.
contabil Stan Ion.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei Ileana sunt prezenți 11 consilieri
din total 13 în funcție. Lipsesc d-nii Toma Aurel – viceprimar și dl. Dobre Nicolae Daniel
– ambii se află în afara localității și nu pot să participe la lucrările ședinței.
Se arată că prin prezența a 11 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 plata din bugetul local a unor cheltuieli
inițiator, primar ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general ca urmare a aplicării
prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SI
MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 FLORICA ÎN COMUNA ILEANA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general ca urmare a aplicării
prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE,
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA
ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general ca urmare a aplicării
prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții”EXTINDERE,
REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA ILEANA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local
al COMUNEI ILEANA pe anul 2018
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
6. 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.
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Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind plata din bugetul local a unor cheltuieli
Prezintă dl. primar. Prin acest proiect se propune plata din bugetul local al
comunei Ileana a cheltuielilor consumului de apă la cișmelele stradale din cadrul
sistemelor de alimentare cu apă în satele Arțari, Vlăiculești, Ștefănești și Satu-Nou. În
caz de neplată aceste cișmele ar fi închise de către ECOAQUA SA care are în
administrare sistemele respective.
Se supune la vot: se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre privind plata
din bugetul local a unor cheltuieli.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general ca urmare a
aplicării prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții
“REABILITARE SI MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 FLORICA ÎN
COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
Prezintă dl. primar. Proiectul respectiv a fost inițiat luând în considerare adresa
nr. 21748/11.02.2019 transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice – Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură cu
privire la actualizarea devizului general și a indicatotilor tehnico economici pentru
obiectivele de investiții conform art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene - ”(1) Prin derogare de la
prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019,
pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se
stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar,
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând
17,928 lei/oră.”
Nu sunt obiecții pe marginea acestui proiect.
Dl. președinte de ședință supune la vot: se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
înscris la pct. 2 pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general ca urmare a
aplicării prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții
“EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN
COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
Prezintă dl. Primar. Este aceeași situație ca și la proiectul anterior.
Nu sunt obiecții pe marginea acestui proiect.
Dl. președinte de ședință supune la vot: se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
înscris la pct. 3 pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general ca urmare a
aplicării prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiții
”EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN
COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
Prezintă dl. Primar. Este aceeași situație ca și la cele 2 proiecte anterioare.
Nu sunt obiecții pe marginea acestui proiect.
Dl. președinte de ședință supune la vot: se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
înscris la pct. 4 pe ordinea de zi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului anual de execuție a
bugetului local al COMUNEI ILEANA pe anul 2018
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Prezintă dl. Contabil Stan Ion. Dă citire contului anual de execuție al comunei
Ileana pe anul 2018, venituri și cheltuieli, cele două secțiuni- dezvoltare și funcționare.
Total încasări realizate: 4681795 lei, total plăți efectuate: 4665720 lei.
Nu sunt discuții sau obiecții pe marginea proiectului respectiv.
Dl. președinte de ședință supune la vot: se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
înscris la pct. 5 pe ordinea de zi.
6. Probleme diverse și discuții.
- Dl. Primar precizează că în jurul datei de 15.06.2019 va fi semnat contractul
de lucrări pentru obiectivul de investiții privind asfaltarea străzilor în comuna Ileana.
- Dl. Dumitrescu Adrian Ionuț: supune atenției o imagine foto din care rezultă că
a fost arată o suprafață de teren din islazul satului Ștefănești. Se pare că este vorba de
numitul Mătanie…
Dl. Primar precizează că i-a fost adusă la cunoștință speța respectivă și a dat dispoziție
viceprimarului să facă verificările de rigoare.
- Dl. Dumitrescu Adrian Ionuț prezintă o imagine foto din care reiese că Balta
Podari a împărțită de un baraj din pământ de către administratorul actual. Dl Primar
precizează că lucrarea respectivă a fost realizată cu respectarea cerințelor legale.

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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