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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
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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 29 noiembrie 2018
Ședința a fost convocată astăzi, 29 noiembrie 2018, orele 1400 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
139/23.11.2018.
La aceasta sedinţă participă primarul și secretarul comunei.
La apelul nominal sunt prezenți 11 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc d-nii Toma Aurel și Țuțuianu Gheorghe – care se află în afara localității fiind în
imposibilitatea de a se prezenta 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 Pârșoiu Henri George dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 25/1.09.2005 privind
aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 3/31.01.2008 privind
aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 39/27.12.2007 privind aprobarea
vânzării terenului aferent casei de locuit Drăgan Mioara
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Probleme diverse și discuții
Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.
Proiectele înscrise pe ordinea de zi ce urmează a fi dezbătute 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.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de
venituri și cheltuieli al comunei Ileana
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Proiectul este susținut de către dl. contabil Stan Ion. Inițierea proiectului a avut
ca punct de pornire adresa nr. 18615/23.11.2018 transmisă de către Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Călărași potrivit căreia se repartizează la clasificația
bugetară ”sume din cote defalcate din impozitul pe venit”, suma de 77 mii lei.
Dl. Stan Ion precizeză că nu au fost nevoie de prevederi bugetare pentru salarii,
indemnizațiile consilierilor locali nu sunt probleme la plata iluminatului public, nici la
combustibilii solizi. Se așteaptă repartizarea de sume pentru acoperirea cheltuielilor cu
indemnizațiile pentru persoanele cu handicap și asistenții personali (90% trebuie
acoperit din bugetul de stat și 10% din bugetul local).
Nu sunt obiecții sau alte discuții pe marginea proiectului.
Dl. președinte Pârșoiu Henri George supune la vot și se aprobă în unanimitate
(11 voturi) proiectul privind rectificarea bugetară.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 25/1.09.2005
privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru construirea unei
locuințe proprietate personală
Proiectul este susținut de secretarul comunei. Modificarea propusă se referă la
completarea HCL 25/2005 cu numărul de tarla și parcelă pentru suprafața de 500 mp
atribuită pentru construcția unei locuințe dnei Drăgan Mioara.
Nu sunt obiecții sau alte discuții pe marginea proiectului.
Dl. președinte Pârșoiu Henri George supune la vot și se aprobă în unanimitate
(11 voturi) proiectul de la pct. 2.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 3/2008
privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru construirea unei
locuințe proprietate personală
Proiectul este susținut de secretarul comunei. Modificarea propusă se referă la
completarea HCL 3/2008 cu numărul de tarla și parcelă pentru suprafața de 500 mp
atribuită pentru construcția unei locuințe dlui Drăgan Florin.
Nu sunt obiecții sau alte discuții pe marginea proiectului.
Dl. președinte Pârșoiu Henri George supune la vot și se aprobă în unanimitate
(11 voturi) proiectul de la pct. 3.
4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 39/27.12.2007 privind
aprobarea vânzării terenului aferent casei de locuit Drăgan Mioara
Proiectul este susținut de secretarul comunei:
- analizând dispozitivul HCL 39/2007 potrivit căruia de aprobă vânzarea unui teren
aferent locuinței, în suprafață de 500 mp prin vânzarea directă către d-na Drăgan
Mioara, verificând în arhiva privind urbanismul și amenajarea teritoriului unde s-a
constatat că nu a fost înregistrată cerere și eliberată autorizație de construire sau
întocmit proces verbal de finalizare a lucrării pentru locuința de pe suprafața de teren ce
face obiectul HCL 39/2007, luând în considerare art. 6 alin. (1) , art. 8 din legea nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală, cu modificările și completările ulterioare, putem concluziona că HCL 39/207
a fost adoptată nelegal întrucât nu au respectate prevederile art. 6 alin. (1) , art. 8 din
legea nr. 15/2003.
Nu sunt obiecții sau alte discuții pe marginea proiectului.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (11 voturi) proiectul
de la pct. 4 de pe ordinea de zi.
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3. Probleme diverse și discuții
Dl. Primar aduce la cunoștință:
- faptul că s-a scos la licitație execuția lucrărilor pentru obiectivele de investiții privind
reabilitarea și modernizarea școlii de la satul Ștefănești, școala de la satul Florica,
dispensarul uman și asfaltare.
- se lucrează la documentația pentru obiectivele de investiții privind reabilitarea și
modernizarea sediului primăriei și iluminatul public.
- se lucrează la documentația privind includerea în domeniul public a canalului de
desecare din satul Ștefănești
Dl. Cristea Lucian: 1. apa furnizată de ECOAQUA Ștefănești are un miros
neplăcut. Dl. primar propune ca în următoara ședință a CL să fie invitat și dl. director
ECOAQUA.
2. nu funcționează toate becurile de la iluminatul public
la satul Ștefănești. Dl. Primar – se vor face verificări.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Henri- George PÂRȘOIU

Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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