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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 24 aprilie 2019
Ședința a fost convocată astăzi, 24 aprilie 2019, orele 1500 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
44/19.04.2019. 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 care se află la o ședință
ECOAQUA și dl. Dobre Nicolae Daniel – se află în afara localității și nu poate 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 aprobarea accesului în teren și folosința temporară de
către Societatea CONPET S.A a unei suprafețe de teren
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
comunei Ileana județul Călărași pentru anul 2019
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale
stabilite pentru anul 2019 cu indicele de inflație
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul
comunei Ileana județul Călărași pentru anul 2020
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării
obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI ASFALTARE
STRĂZI ȘI DRUMURI ÎN COMUNA ILEANA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
6. Proiect de hotărâre privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința
regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul
legal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris
inițiator, primar Corneliu ALEXANDRU
7. Probleme diverse și discuții.
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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.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului în teren și folosința
temporară de către Societatea CONPET S.A a unei suprafețe de teren
Prezintă secretarul comunei: prin cererea nr. 1429/2019 CONPET SA solicită
accesul în teren și folosința temporară a unei suprafețe de teren în vederea realizării
lucrărilor la obiectivul ”Înlocuire Conductă de țiței ø 14 Bărăganu – Călăreți rezultată în
urma geodevilării inteligente (pe tronsoane) în lungime de 15,972 m cu coeficient de
reparare estimat mai mare de 0,8”. Este vorba de 431,3 mp drum și 1043,9 mp lac.
Nu sunt obiecții.
Dl. președinte supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre (11 voturi).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana județul Călărași pentru anul 2019
Prezintă dl. contabil Stan Ion: s-au primit sumele repartizate de către Consiliul
Județean Călărași din care reiese că nu s-au mai prevăzut sume pt plata salariilor
asistenților personali.
Dl. contabil prezintă proiectul de buget.
Nu sunt obiecții. Dl. președinte supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul de
hotărâre înscris la pct. 2 pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale
stabilite pentru anul 2019 cu indicele de inflație
Prezintă dl. contabil Stan Ion: potrivit prevederilor art. 491 alin. 3 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal este obligatoriu ca până la data de 30 aprilie 2019 să se
adopte hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu indicele de inflație.
Astfel, dl. Stan Ion dă citire proiectului de hotărâre și anexei privind taxele și
impozitele locale, nivelul acestora fiind cel stabilit prin HCL 42/2018 indexat cu rata
indicelui de inflație.
Nu sunt obiecții. Dl. președinte supune la vot. Se aprobă în unanimitate
proiectul de hotărâre înscris la pct. 3 pe ordinea de zi.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale la nivelul
comunei Ileana județul Călărași pentru anul 2020
Prezintă dl. contabil Stan Ion: Prezintă dl. contabil Stan Ion: potrivit prevederilor
art. 491 alin. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal este obligatoriu ca până la data
de 30 aprilie 2019 să se adopte privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.
Dl. Stan Ion dă citire proiectului de hotărâre și anexei privind taxele și impozitele
locale cu nivelurile propuse pentru anul 2020.
Nu sunt obiecții.
Dl. președinte supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
înscris la pct. 4.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării
obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE MODERNIZARE ȘI ASFALTARE
STRĂZI ȘI DRUMURI ÎN COMUNA ILEANA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
Prezintă dl. Primar: este vorba de depunerea documenației pentru obținerea
unei finanțări pentru realizarea obiectivului ”Lucrări de modernizare și asfaltare străzi și
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drumuri în comuna Ileana județul Călărași” ce se va derula pentru o lungime de până la
25 km.
Dl. Primar dă citire proiectului de hotărâre.
Nu sunt obiecții. Dl. președinte supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul
de hotărâre înscris la pct. 4.
1. Probleme diverse și discuții.
- Dl. Primar aduce la cunoștință faptul că urmează ca în aproximativ 2-2,5 luni să se
semneze Ordinul de începere a lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă în satul
Ileana.
- Dl. Cristea Lucian: - referitor la școala din satul Satu-Nou – ar fi benefică închirierea
acesteia pt că altfel se va degrada din ce în ce mai mult.

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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