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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. 5687/18.12.2018

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 18 decembrie 2018
Ședința a fost convocată astăzi, 18 decembrie 2018, orele 930 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția
nr.149/14.12.2018.
Necesitatea convocării Consiliului local în ședință extraordinară a fost dată de
primirea unor adrese de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași,
virarea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași a sumei de
31720 lei reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi pentru
perioada noiembrie 2018 – martie 2019 care impuneau rectificarea bugetară în regim
de urgență ținând cont și de perioada sfârșitului de an în care ne aflăm de programul de
sfârșit de an după care lucrează Trezoreria.
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 10 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc d-nii: Popa Dumitru și Țuțuianu Gheorghe – fără a se cunoaște motivul și
Pârșoiu Henri George – nu poate ajunge în timp util fiind în afara localității.
Secretarul comunei dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales pentru perioada octombrie
– decembrie 2018 lipsește la această ședință se impune alegerea unui președinte care
să conducă lucrările acestei ședințe.
Dl. Badea Cătălin Răducu propune pe dl. Cristea Lucian Ncolae. Nu sunt alte
propuneri. Se supune la vot și se alege în unanimitate ca dl. Cristea Lucian Nicolae să
conducă lucrările acestei ședințe.
Dl. președinte nou ales 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
Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.
Se trece la dezbatere proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.
Proiectul este prezentat de dl. Stan Ion. Proiectul a avut ca punct de pornire
adresa nr. 20019 din 13.12.2018 transmisă de către AJFP Călărași cu privire la
repartizarea influențelor asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018 (69
mii lei); virarea de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași a
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sumei de 31720 lei reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili
solizi pentru perioada noiembrie 2018 – martie 2019; Hotărârea nr. 255/13.12.2018 a
Consiliului Județean Călărași prin care a fost repartizată suma de 70 mii lei
reprezentând cofinanțarea proiectelor și programelor locale, naționale și europene.
Nu sunt întrebări sau discuții pe marginea proiectului.
Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi
(10).
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Lucian – Nicolae CRISTEA

Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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