ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31.08.2016

In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri: Andrei
Mirela-Mariana,Iordache Marian, Mereuţă Aurelia,Nechifor Georgeta, Sambetianu Viorica,Toader
Luminiţa,Vătăşelu Constantin, Constantin Liviu-Georgian şi Şerban Milica.
A fost absent nemotivat:Mihu Cornel.
A fost absent, motivat medical:Velicu Victor
La sedinta a mai participat :Simion Mirel Dănuţ-primarul comunei, Trandafir Alexandru Viorel
- secretarul comunei Balaciu , Andronache Dan-consilier compart. buget , Mihu Simona- medic de
familie în comuna Balaciu şi Tache Aurelia persoană care a adresat o cerere consiliului local.
Având în vedere că d-nul Velicu Victor ,preşedintele de şedinţă ales este absent , secretarul
comunei solicită să se facă propuneri pentru alegerea unui alt preşedinte pentru şedinţa de astăzi .
D-na Sambetianu Viorica propune pe d-na Mereuţă Aurelia.Se supune la vot propunerea şi se
adoptă cu 9 voturi <pentru> Hotărârea nr.11/2016
Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
local Balaciu,mandat 2016-2020,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
2. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului pentru obiectivul de investiţii: Modernizarea
drumurilor publice din comuna Balaciu cu satele componente,jud.Ialomiţa, însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu pe anul
2016,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2016
,însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
5. Analiza unor cereri adresate Consiliului Local.
6. Întrebări şi interpelări

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aprobă în unanimitate.
La punctul 1 al ordinii de zi, D-na Mereuţă Aurelia arată că toţi consilieri au primit în timp util
materialele de şedinţă şi prin urmare consideră că nu este necesară citirea proiectului.Dă citire
totodată raportului comisiei de specilaitate care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre precum şi avizul de legalitate.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.12/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.Arată că în acest
proiect au fost cuprinse cele mai circulate străzi din toate satele comunei. În baza hotărârii consiliului
local se va depune cerere de solicitare finanţare la Ministerul Dezvoltării.
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D-na Mereuţă Aurelia prezintă raportului comisiei de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre precum şi avizul de legalitate.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.13/2016.
La punctul 3 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul contabil prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre precum şi anexele la proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă avizul de legalitate, favorabil proiectului de hotărâre.
D-na Sambetianu Viorica, propune ca prin buget să fie alocate sume de bani si pentru
dispensarul din satul Crăsanii de Jos,în special pentru a asigura căldura pe timpul iernii.
D-na doctor Mihu Simona solicită cuvântul şi arată că de circa o lună pacientii vin la dânsa şi
spun că d-na consilier mereuţă Aurelia umblă prin sat pentru strânge liste cu semnături de la
pacienţi, date din actele de identitate pentru a aduce alt medic. Dacă pacienţii sunt nemultumiţi pot
pleca în altă parte dar nu fără a-i informa corect.Consideră că din această situaţie actul medical are
de suferit şi că munca dânsei nu poate fi apreciată decât tot de un medic si nu de o persoană cu altă
pregătire sau chiar fără pregătire.
D-na Mereuţă Aurelia arată că: a iniţiat acest demers de a încerca să aducă şi un alt medic în
localitate, la solicitarea unui număr foarte mare de cetăţeni care sunt nemultumiţi de activitatea
medicului Mihu Simona.Personal nu a obligat pe nimeni să plece de la medicul la care este înscris dar
consideră că este corect faţă de cetăţeni să aibă o alternativă fată de medicul actual.Cei care au avut
posibilitatea să se deplaseze usor în altă localitate,la alt medic, au făcut-o dar cei în vârstă ce vor
face.Opţiunea de a rămâne sau a pleca de la medicul la care este înscris apartine numai pacientului.
D-nul primar arată că autoritatea locală nu se va implica în actul medical sau în a convinge
pacienţii să plece sau să rămână la un anumit doctor iar spatiul in care a functionat grădiniţa va fi
scos la licitaţie pentru un cabinet medical.În ce priveste spaţiul de la Crăsani este foarte greu să fie
instalată o centrală termică doar pentru o zi în care se acordă consultaţii.
Deoarece nu mai sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre care întruneste 9 voturi
<pentru> şi se adoptă Hotărârea nr.14/2016.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul contabil prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre precum şi anexele la proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă avizul de legalitate, favorabil proiectului de hotărâre.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.15/2016.
La punctul 5 al ordinii de zi,secretarul comunei prezintă cererea adresată consiliului local de
d-na Tache Aurelia, ce a fost înregistrată cu nr.2095/04.08.2016 şi prin care solicită concesionarea
unei suprafeţe de teren de 4 ha în vederea realizării unei investiţii în domeniul producerii de mase
plastice.
D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Tache Aurelia, pentru a susţine pe larg cererea.
Consiliul local aprobă de principiu cererea urmând ca tribuirea să se facă potrivit legii dar
solicită documente din care să rezulte dimensiunile laturilor terenului pentru dezmembrare precum şi
cele referitoare la protectia mediului.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Numele si prenumele
consilierului
Andrei Mirela Mariana
Constantin Liviu Georgian
Iordache Marian
Mereuţă Aurelia
Mihu Cornel
Nechifor Georgeta
Sambetianu Viorica

VOT
Proiect.1

Proiect.2

Proiect.3

Proiect.4

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
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8
9
10
11

Şerban Milica
Toader Luminiţa
Vataşelu Constantin
Velicu Victor

Pentru
Pentru
Pentru
Absent

Pentru
Pentru
Pentru
Absent

Pentru
Pentru
Pentru
Absent

Pentru
Pentru
Pentru
Absent

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mereuţă Aurelia

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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