ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 26.02.2020
In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu, ce a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului
nr.17 din 19.02.2020 la care participă un număr de 9 consilieri: Mihu Cornel - având şi funcţia de
viceprimar al comunei, Andrei Mirela-Mariana, Constantin Liviu-Georgian ,Dinu-Nicolae Dorina Alina ,
Mereută Aurelia, Nechifor Georgeta, Toader Luminiţa, Sambetianu Viorica, Velicu Victor.
Au absentat nemotivat: Radu Ion, Iordache Marian,.
La sedinta a mai participat :Simion Mirel Dănuţ- primarul comunei , Trandafir Alexandru Viorel –
secretarul general al comunei Balaciu şi cetăţeanu Băicoianu Lale.
Şedinţa este condusă de d-nul Mihu Cornel, ales prin Hotărârea Consiliului Local nr.31 din
09.12.2019.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta spre aprobare
procesul verbal al sedinţei de îndată a consiliului local din 09.12.2019.
Deoarece nu sunt obiectii cu privire la redactarea procesului verbal, acesta se supune aprobării
consiliului şi este votat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.4700/28.11.2019 privind organizarea reţelei scolare de pe raza comunei Balaciu ,
în anul scolar 2020-2021, iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ , însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
- avizul ISJ Ialomiţa
2. Proiect de hotărâre nr.5001/08.01.2020 privind stabilirea de măsuri pentru includerea prevederilor
Amenajamentului pastoral în contractele de închiriere a păşunii, iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, însoţit
de :

- referatul de aprobare al iniţiatorului
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
3. Proiect de hotărâre nr.5002/08.01.2020 privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la

cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a
măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare şi publicare a Monitorului Oficial al
comunei Balaciu, în format electronic iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, , însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului

- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
4. Proiect de hotărâre nr.5003/30.01.2020 aprobarea numarului posturilor de asistent personal al
persoanei cu handicap,pentru anul 2020, iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, , însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
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5. Proiect de hotărâre nr.5004/30.01.2020 aprobarea planului de actiuni şi lucrări de interes local pe anul
2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi
copletările ulterioare, iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, , însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului

- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
6. Proiect de hotărâre nr.5005/07.02.2020 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizaţi, pentru obiectivul de investiţii :DISPENSAR MEDICAL IN COMUNA BALACIU , JUD. IALOMITA iniţiator
– primar Simion Mirel Dănuţ, , însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
7. Proiect de hotărâre nr.5006/07.02.2020 privind aprobarea finanţării de la bugetul local pentru

categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, actualizate, pentru obiectivul de
investiţii : DISPENSAR MEDICAL IN COMUNA BALACIU , JUD. IALOMITA , iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, ,
însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului

- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul comisiei de buget- finanţe a consiliului local
- avizul comisiei ptr.activităţi social-culturale,învatământ a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei
8. Prezentarea raportului comisiei de inventariere a bunurilor proprietatea comunei Balaciu, pe anul 2019.
9 . Întrebări şi interpelări

D-nul primar solicită consiliului local să aprobe suplimentarea ordinii de zi,în sensul ca după
punctul 7 să fie introdus proiectul de hotărâre nr.5008/20.02.2020 privind aprobarea fazei Notă
conceptuală în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de
investiţii ,,Sistem de supraveghere video comuna Balaciu. Precizează că acest proiect de hotărâre a fost
initiat după sedinta comisiilor de specialitate, prin el se urmareste obţinerea unei finanţări prin GAL
Ialomita Centrala unde suntem parteneri şi urgenţa adoptării lui stă în faptul că începand cu luna
martie se deschide sesiunea de depunere a proiectelor.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi ,modificat conform propunerii d-lui primar şi se aprobă în
unanimitate.
Secretarul comunei informează că până la ora de începere a sedintei nu au fost primite
propuneri sau amendamente la proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă face precizarea că toţi consilierii au primit în timp util documentele
supuse dezbaterii şi pentru operativitate se va trece direct la dezbateri.
La punctul 1 al ordinii de zi, d-nul primar arată că proiectul de hotărâre a fost initiat din luna
noiembrie şi a fost înaintat ISJ Ialomita pentru avizare.
D-nul Velicu Victor întreabă dacă la Scoala Balaciu ,unde învată si copii din comuna Sărăţeni,

mai este valabil avizul în condiţiile în care primaria a facut demersuri pentru infiinţarea claselor V-VIII în
această comună.
D-nul primar – este doar o discuţie, nu există în prezent un aviz al ISJ. Oricum nu depinde de
primar si nu afectează anul scolar 2020-2021.
Deoarece nu mai sunt luări de cuvânt,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4700/28.11.2019
şi se adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.1/2020 .
La punctul 2 al ordinii de zi, d-nul primar arată că: - amenajamentul pastoral tine de

reorganizarea pasunii la nivel de comună.Legea ne obligă să dăm această păşune crescatorilor de
animale.S-a modificat prin act adiţional, în funcţie de numarul de animale.

Se fac înscrieri la cuvânt.
D-na Sambetianu Viorica arată că: actul adiţional se va face în funcţie de numărul de animale şi

astfel se schimbă suprafaţa şi valoarea.
Primar:- numarul de animale si suprafaţa se verifică în fiecare an.Pe aceste date şi a adeverinţei
de la medicul veterinar se aliberează adeverinţa pentru APIA.
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Deoarece nu mai sunt luări de cuvânt,se supune la vot proiectul de hotărâre nr.
5001/08.01.2020 şi se adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.2/2020 .
La punctul 3 al ordinii de zi, d-nul primar arată că: avem obligatia de a pune toate informatiile
în monitorul oficial local.Este o implementare la care am fost obligaţi de anul acesta.
Deoarece nu mai sunt luări de cuvânt , se supune la vot proiectul de hotărâre nr.
5002/08.01.2020 şi se adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.3/2020.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-nul primar:- conform noilor legi, la nivel de primărie, persoanele

cu handicap au dreptul la un însoţitor, dacă există finanţare de la buget.Avem obligaţia de asigura
finanţarea. Cele 4 cazuri sunt în aşteptare, Consiliul judetean a dat bani până în luna mai.Dacă nu
aprobăm nu există nicio ilegalitate.Mama fiecărui copil va fi angajată.Teoretic banii trebuie să vină din
alte surse. Din venituri proprii au mai fost alocati bani pentru încă o lună.
Secretarul general al comunei intervine şi arată că: în sedinta comisiei de buget finante, a fost
depus un amendament prin care se propune aprobarea a trei posturi în loc de 6.Consideră că este o
încălcare a prevederilor Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul că potrivit acestui act normativ autorităţile administratiei publice locale au obligaţia să prevadă
în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea.În baza căror criterii se va ocupa al
treilea post propus de comisie din cele 4 cazuri existente ? În acest sens a fost primită şi adresa
nr.2110/30.01.2020 din partea Consiliului Judetean Ialomita, ce a fost anexată proiectului de hotărâre,
prin care se solicită asigurarea fondurilor necesare.
D-na Mereuţă Aurelia, arată că în comisie au fost analizate toate cazurile şi cel mai grav a fost al
fetiţei din satul Copuzu, care este nevăzătoare.
D-nul primar: - a făcut demersuri pentru a ajuta acest copil să se opereze dar familia s-a opus
şi nu a putut continua.
Deoarece nu mai sunt discuţii ,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5003/30.01.2020 , în
forma iniţiată de primar şi se adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.4/2020.
La punctul 5 al ordinii de zi, d-nul primar arată că la acest moment nu mai sunt decât 4 oameni
la ajutor social, din care doar unul mai are obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii.
Deoarece nu mai sunt discuţii ,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5004/30.01.2020 şi se
adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.5/2020.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-nul primar arată că: atât acest proiect cât şi cel de la punctul 7 al
ordinii de zi, se referă la obiectivul de investiţii dispensar medical.Indicatorii tehnico-economici au fost

actualizaţi, având în vedere modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2018.

Deoarece nu mai sunt discuţii ,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5005/07.02.2020 şi se
adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.6/2020.
La punctul 7 al ordinii de zi,nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre nr.
5006/07.02.2020 şi se adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.7/2020.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-nul primar arată că:proiectul sistemului de supraveghere se va

finanţa prin GAL, fără contribuţie din partea uat. Valoarea maximă a finanţării este de 50.000.

Deoarece nu mai sunt discuţii ,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5008/20.02.2020 şi se
adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.8/2020.
La punctul 9 al ordinii de zi nu, preşedintele de şedinţă arată că: raportul trebuia prezentat de

d-nul contabil, care a avut o problemă medicală urgentă şi din acest motiv propune amânarea
dezbaterii raportului pentru sedinţa următoare.Se supune la vot propunerea si se adopta în

unanimitate.

La punctul 10 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă cererile depuse de preotii parohiilor Balaciu,
Pitisteanu si Copuzu, prin care solicită sume de bani pentru lucrări de construcţii la bisericile
respectivelor parohii.
D-na consilier Dinu-Niculae Dorina-Alina, propune ca alocarea siumelor să se facă în funcţie de
gravitatea problemei respectivei parohii.
Secretarul general al comunei atrage atenţia asupra faptului că pentru a fi aprobate, aceste
solicitări trebuie să îndeplinească cerinţele din Ordonanţa nr.82/2001 şi ale HG nr.1470/2002 de
aprobare a normelor de aplicare ale Ordonanţei nr.82/2001.
Se propune să se comunice solicitanţilor să depună documente pentru sumele solicitate şi la
discutarea bugetului, în funcţie de sumele disponibile se va lua o hotărâre.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Băicoianu Lale, pentru a prezenta motivul prezentei la
şedinţă.Acesta arată că a ridicat o parte din probleme si la sedinta anterioară la care a participat, dar
3

care nu s-au rezolvat.În continuare este foarte multă mizerie în fata bisericii din satul Crăsanii de Jos,
generată de punctul de colectare a gunoiului.De ce nu este o platformă şi cine a stabilit locatia.
In presa locală se precizeză că episcopia doreste preluarea cimitirelor din localităţi şi d-nul
primar a declarat in ziar că este de acord cu acest lucru.Totodată autorităţile locale nu au făcut nimic
pentru a promova situl arheologic – Piscul Crăsani.
Deoarece nu mai sunt discuţii, şedinţa se declară închisă.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11

Numele si prenumele
consilierului
Andrei Mirela Mariana
Constantin Liviu Georgian
Dinu– Niculae Dorina Alina
Iordache Marian
Mereuţă Aurelia
Mihu Cornel
Nechifor Georgeta
Sambetianu Viorica
Toader Luminiţa
Radu Ion
Velicu Victor

VOT
HCL nr. 1

HCL nr.2

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

HCL nr.3

HCL nr.4

HCL NR.5

HCL NR.6

HCL NR.7

HCL NR.8

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Absent

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mihu Cornel

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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