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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. 340/31.01.2019

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 31 ianuarie 2019
Ședința a fost convocată astăzi, 31 ianuarie 2019, orele 1300 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
6/25.01.2019.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei Ileana sunt prezenți 12 consilieri
din total 13 consilieri în funcție. Lipsește dl. Toma Aurel fără a comunica motivul.
Se arată că prin prezența a 12 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. Pârșoiu Henri George dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 17/31.05.2018
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate
de asistenții personali în semestrul II, anul 2018
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Ileana pentru anul școlar
2019-2020
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Probleme diverse și discuții.
Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.
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.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectul a fost inițiat întrucât dlui Henri George PÂRȘOIU i-a încetat mandatul în
luna decembrie 2018.
Dl. Popa Dumitru propune pe dl. Ioniță Marius Laurian. Nu sunt alte propuneri.
Se supune la vot și se alege în unanimitate președinte de ședință pentru o
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perioadă de trei luni începând cu luna ianuarie 2019, dl. Ioniță Marius Laurian.
Dl. președinte nou ales, Ioniță Marius Laurian preia conducerea ședinței.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 17/31.05.2018
Este vorba de modificarea anexelor 3 și 5 ce fac parte integrantă la hotărârea
consiliului local al comunei Ileana nr. 17 din 31.05.2018 privind instrumentarea
proiectului “ACHIZIȚIONARE UTILAJE DE CĂTRE COMUNA ILEANA, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI” în cadrul Măsurii M 8 ”Dezvoltare locală la scară mică” prin GAL Valea
Mostiștei. Aceasta modificare este impusă de faptul că în anexa respectivă nu sunt
înscrise toate datele privind caracteristicile tehnice ale utilajului iar în anexa 5 se
modifică valorile la pct. 3.7 Consultanță
Nu sunt discuții sau obiecții.
Președintele de ședință supune la vot. Se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre
privind modificare și completarea HCL 17/2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității
desfășurate de asistenții personali în semestrul II, anul 2018
Prezintă secretarul comunei care e și persoana responsabilă cu aceste atribuții.
Numărul de asistenți personali a debutat cu 12 în luna iulie crescând la 14 în
luna decembrie la 14. Valoarea totală a sumelor cheltuite cu salariile asistenților
personali în semestrul II 2018 a fost de aproximativ 157 mii lei. În semestrul II 2018 au
fost probleme în ceea ce privește asigurarea la termen a salariilor pentru lunile
septembrie, octombrie și noiembrie. La sfârșitul semestrului II s-au efectuat toate plățile
restante.
Nu sunt discuții sau obiecții pe marginea proiectului inițiat.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (12 voturi)
proiectul de la punctul 3 în forma inițiată.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Ileana pentru anul
școlar 2019-2020
Prezintă secretarul comunei. Proiectul a fost inițiat în urma adresei nr.
3280/7.12.2018 transmisă de către Inspectoratul Școlar al Județului Călărași cu privire
la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul
Comunei Ileana pentru anul școlar 2019-2020. În urma transmiterii proiectului de
hotărâre la Inspectoratul Școlar Județean Călărași s-a emis avizul conform înaintat cu
nr. 31/8.01.2019. proiectul a fost ințiat pentru 8 unități de învățământ, 2 pentru
învățământul primar și gimnazial, 2 pentru învățământul primar și 4 pentru învățământul
preșcolar.
Nu sunt discuții sau obiecții pe marginea proiectului inițiat.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (12 voturi)
proiectul de la punctul 3 în forma inițiată.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții diverse, domnul
preşedinte declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Președinte de ședință,
Marius – Laurian Ioniță
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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