PRIMĂRIA

COMUNEI

ILEANA

Comuna Ileana, județul Călărași, tel./fax 0242/646045, tel 0242646048, cod postal 917130,
e-mail primariaileana@gmail.com.; cod fiscal 3796950
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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 31octombrie 2017
Ședința a fost convocată astăzi, 31 octombrie 2017, orele 1500 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
233/26.10.2017.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei precum și dl. Stan
Ion – contabil în aparatul de specialitate al primarului.
La apelul nominal sunt prezenți 12 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsește dl. Toma Aurel care este plecat în afara localității aflându-se în imposibilitatea
de a ajunge în timp util la ședință.
Secretarul comunei dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl. președinte de ședință Dobre Daniel Nicolae dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
comunei Ileana pe anul 2017
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru
reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în
patrimoniul comunei Ileana
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 57/26.05.2009
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al comunei
Ileana în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ileana
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.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2017
Proiectul este prezentat de dl. Stan Ion. Proiectul a avut ca punct de pornire
adresa transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași cu nr.
15568/13.10.2017 privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate finanțării cheltuielilor de personal din
instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2017 trimestrul IV
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Conform acestei adrese s-au retras sume de la capitolul învățământ. Proiectul
propune rectificarea bugetului pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile, suplimentarea
fondurilor pentru drumuri și poduri (sume pentru dezăpezire)
Nu sunt întrebări sau discuții pe marginea proiectului.
Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
(12).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
servicii pentru reevaluarea activelor fixe corporale de natura
construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul comunei Ileana
Dl. Primar invită de dl. contabil Stan Ion pentru prezentarea proiectului.
Dl. Stan Ion: proiectul de hotărâre a fost inițiat pe următoarele considerente potrivit prevederilor ordinului nr. 3.471 din 2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi
terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3
ani de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi
rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate. La nivelul UAT Ileana nu
există personal competent pentru realizarea acestei reevaluării.
Nu sunt întrebări sau discuții pe marginea proiectului.
Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate
de voturi (12).
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL
57/26.05.2009
Prin acest proiect se propune modificarea HCL 57/2009 în sensul completării cu
numărul de cvartal și parcelă unde este amplasată suprafața de 500 mp teren intravilan
din satul Ileana atribuită dl. Drăgan Luis Gabriel prin HCL 57/2009.
Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul înscris pe ordinea de zi. Este
aprobat în unanimitate (12 voturi).
4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului
Local al comunei Ileana în Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale nr. 1 Ileana
Prin adresa nr. 1069/29.09.2017 Școala Gimnazială nr. 1 Ileana solicită a se
comunica reprezentanții C.L. Ileana în Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul
școlar 2017-2018. Astfel a fost inițiat proiectul de hotărâre prin care se propune ca
reprezentați consilierii Toma Aurel și Ioniță Marius Laurian.
Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul înscris pe ordinea de zi. Este
aprobat în unanimitate (12 voturi).
5. Probleme diverse și discuții
 Dl. Dobre Nicolae Daniel: iluminatul public în satul Ștefănești
Dl. Primar: la ultima revizie s-a constatat că 70 lămpli din rețeaua de iluminat
public erau defecte. S-au început lucrările de înlocuire, în maxim 10 zile se vor finaliza.
 Secretarul comunei supune atenției Consiliului local cererea nr. 4865/5.10.2017
prin care d-na Costea Mihaela solicită schimbarea suprafeței de 500 mp atribuită
în conformitate cu prevederile legii 15/2003 cu suprafața primită de d-na Ciuraru
Tudorița în condițiile aceleiași legi.
Din verificări a reieșit: pe terenul primit prin HCL 26/2009 d-na Costea Mihaela
din sat Ileana a construit o locuință. Acest imobil se regăsește în evidențele
Registrului Agricol. Această cerere de schimbare de amplasament implică
inclusiv locuința.
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Secretarul comunei precizează că legea 15/2003 nu reglementează
astfel de spețe.
Dl președinte de ședință supune la vot cererea nr. 4865/5.10.2017
depusă de d-na Costea Mihaela. În unanimitate de voturi se respinge cererea
privind schimbul dintre cele două terenuri.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Nicolae - Daniel DOBRE
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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