ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 24.05.2017

In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă un număr de 10 consilieri:Mihu
Cornel-având şi funcţia de viceprimar al comunei, Andrei Mirela-Mariana, Iordache Marian , Mereuţă
Aurelia,Nechifor Georgeta, ,Toader Luminiţa, , Velicu Victor, Constantin Liviu-Georgian, Sambetianu
Viorica, Vătăşelu Constantin .
La sedinta au mai participat :Simion Mirel Dănuţ-primarul comunei Balaciu şi Trandafir
Alexandru Viorel - secretarul comunei Balaciu Nita Marioara- director ADI ECO 2008 si Bichir Alina –
administrator SC ADI 7 SRL.
Secretarul comunei informează consiliul local că mandatul de preşedinte de şedinţă al d-lui
Constantin Liviu Georgian a încetat şi solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte
de şedinţă.
D-nul Velicu Victor propune pe d-nul Vătăşelu Constantin.Se supune la vot propunerea şi se
adoptă cu 10 voturi ,,pentru,, Hotărârea nr.22/2017
In continuare se dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta procesul verbal al sedinţei
ordinare din 20.04.2017.Deoarece nu sunt obiectii cu privire la redactarea procesului verbal,acesta se
supune la vot si se aprobă în unanimitate.
Şedinţa are următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.3754/01.02.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea
regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare , însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
2. Proiect de hotărâre nr.3769/12.04.2017 privind aprobarea asocierii comunei Balaciu cu judetul
Ialomita şi u.a.t.-urile din judet la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa ,
însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3. Întrebări şi interpelări
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, şi se aprobă în unanimitate.
La punctul 1 al ordinii de zi, d-nul primar arată că hotărârea privind instituirea taxei speciale a
fost luată în şedinta anterioară dar dat fiind faptul că au fost mari discutii referitoare la taxa de 6 lei/
persoană/lună aprobată în Adunarea Generală a ADI ECO 2008 a invitat la sedinta de astăzi
conducerea asociatiei de dezvoltare cât şi a operatorului serviciului pentru a explica modul cum a fost
fundamentat acest pret.
D-na Nită Marioara arată că nota de fundamentare a avut în vedere totalul cheltuielilor din anul
2016 efectuate pentru colectarea gunoiului din cele 7 localităţi asociate cât şi normativele în vigoare
privind cantitatea de gunoi estimată a se colecta de circa 0,4 kg /zi/persoană.
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O pondere foarte mare în tarif o reprezintă taxa de mediu, percepută pentru faptul că gunoiul
nu se colectează selectiv de 80 lei/tonă la care se adaugă tariful pentru predare în rampa la societatea
Vivani.
Anul anterior mare parte din gunoiul colectat s-a depozitat la platforma fiecărei localităţi .
D-na Bichir Alina arată că operatorul serviciului ,SC ADI 7 SRL, societate comercială înfiinţată de
cele 7 localităţi componente ale ADI se află în procedură de autorizare ca operator la ANRSC.
D-nul Velicu Victor arată că nu se ridică gunoiul de la toti cetăţenii şi din acest motiv oamenii nu
vor plăti.Dacă taxa de salubrizare este pe persoană cu cine se va încheia contract.
D-na Nită Marioara raspunde că până in prezent gunoiul a fost ridicat de la cei care au avut
contract cu societatea dar dacă se va percepe taxa specială de salubrizare gunoiul se va ridica de la toti
cetăţenii.Contractul se încheie cu capul gospodăriei.
D-nul Iordache Marian întreabă dacă în viitor societatea va avea profit ce se va face cu acesta.
D-na Bichir Alina rapunde că este prematur sa vorbim de profit mai ales că în nota de
fundamentare nu este prevăzut dar dacă va exista se va împărti conform legii.
D-nul primar arată că a fost finalizată lista cu persoanele pentru care se instituie taxa specială
iar o persoană din primărie va merge pe teren cu reprezentantul SC ADI 7 SRL pentru incheierea
contractelor cu operatorul serviciului iar cei ce refuză contractul vor fi debitati la taxa specială.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-nul primar arată că prin această asociere se vor putea presta de
către primăriile care nu au personal de specialitate diferite servicii către cetăţeni .
Deoarece nu mai sunt discuţii ,se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10
voturi<pentru> Hotărârea nr.23/2017.
La punctul 3 al ordinii de zi, presedintele de sedinta aduce la cunostinta d-lui primar faptul că diversi
cetăţeni l-au întrebat de ce primarul foloseste masina de serviciu si în zilele nelucrătoare.
D-nul primar arată că deplasarile cu masina primăriei s-au făcut numai in interes de serviciu şi
consideră că programul de lucru al unui primar nu este numai in zilele lucrătoare iar el a raspuns
solicitărilor indiferent de zi sau ora.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt.

Numele si prenumele
consilierului

1
2
3
4
5
6
7
8

Andrei Mirela Mariana
Constantin
Liviu
Georgian
Iordache Marian
Mereuţă Aurelia
Mihu Cornel
Nechifor Georgeta
Sambetianu Viorica
Şerban Milica

9
10
11

Toader Luminiţa
Vataşelu Constantin
Velicu Victor

VOT
HCL nr.22

HCL nr.23

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Mandat
incetat
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Mandat
incetat
Pentru
Pentru
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vătăşelu Constantin

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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