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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. 3656/28.07.2017

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 28 iulie 2017
Ședința a fost convocată astăzi, 28 iulie 2017, orele 1100 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu Alexandru prin dispoziția nr. 93/21.07.2017.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei, precum și Dl. Stan
Ion – contabil în aparatul de specialitate.
La apelul nominal sunt prezenți 10 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc d-nii consilieri: Dinu Mihail care și-a depus demisia prin adresa nr.
3033/14.07.2017, Dnii badea Cătălin Răducu – lipsesc motivat sunt în afara localității
și din motive obiective nu au putut ajunge în timp util (comunicând acest aspect)
Participă de asemenea dl. POPA DUMITRU, membru PSD – următorul
supleant pe lista consilierilor aleși la alegerile locale din 5 iunie 2016.
Secretarul comunei dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare. Se
supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl. președinte de ședință, Marius Laurian Ioniță dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al dlui DINU MIHAIL
inițiator - Primar, Alexandru Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul
consiliului local al comunei Ileana al dlui POPA DUMITRU,
inițiator - Primar, Alexandru Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din
cadrul UAT COMUNA ILEANA
inițiator - Primar, Alexandru Corneliu
4. 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.
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului
de consilier local al dlui DINU MIHAIL
Secretarul comunei aduce la cunoștința domnilor consilieri faptul că prin
adresa înregistrată cu nr. 3033/14.07.2017, DINU MIHAIL – consilier în cadrul
Consiliului Local al comunei Ileana își prezintă demisia din această funcție. Se prezintă
raportul constatator întocmit de primar și secretar cu privire la această demisie.
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Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (10 voturi)
hotărârea privind încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local
al comunei Ileana al domnului DINU MIHAIL.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în
cadrul consiliului local al comunei Ileana al dlui POPA DUMITRU
În urma demisiei dl. Dinu Mihail, secretarul comunei aduce la cunoștință
adresa nr. transmisă de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană
Călărași prin care se comunică faptul că locul ocupat de dl. Dinu Mihail va fi ocupat de
dl.Popa Dumitru. Prezintă comisiei de validare din cadrul Consiliului local dosarul dlui
Popa Dumitru și procesul –verbal privind centralizarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul local alegerile locale din
data de 5 iunie 2016, potrivit căruia la pct. i – lista supleanților pentru funcția de
consilier local din partea Partidului Social Democrat următorul supleant este dl. Popa
Dumitru. Comisia de validare propune validarea mandatului pentru supleantul Popa
Dumitru.
Președintele de ședință supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi
(10) validarea mandatului de consilier al dl. POPA DUMITRU. Acesta va fi membru în
Comisia juridică și de disciplină.
dl. POPA DUMITRU depune Jurământul.
3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice din cadrul UAT COMUNA ILEANA
Dl. Primar Alexandru Corneliu expune motivele inițierii acestui proiect de
hotărâre, prevederea legală privind adoptarea de către consiliul local a hotărârii privind
salarizarea; face vorbire despre prevederile legii 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, despre întâlnirile de lucru
organizate de către Asociația comunelor pentru clarificări privind prevederile Legii
salarizării. Dă cuvântul dl. contabil Stan Ion pentru mai multe lămuriri privind proiectul
de hotărâre inițiat referitor la valoarea coeficienților propuși. Prin proiectul de hotărâre,
în ceea ce privește coeficienții, se propune un interval de valori pentru fiecare funcție.
Se discută pe marginea proiectului de hotărâre.
Se propune ca valoarea finală stabilită pt fiecare coeficient să fie valoarea
maximă propusă în proiectul inițiat de primarul comunei.
Președintele de ședință supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi (11)
proiectul de hotărâre privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din
cadrul UAT COMUNA ILEANA
1. Probleme diverse și discuții.
--Dl. primar aduce la cunoștință consilierilor proiectele depuse care au fost
aprobate pentru finanțare – este vorba de 6 proiecte aprobate din 8 depuse, care
privesc reabilitarea și modernizarea Școlilor Arțari, Ștefănești, Florica, asfalarea de
străzi, alimentarea cu apă în satul Ileana, reabilitarea și modernizarea dispensarului
uman. Dl. Dumitrescu adtian proopune ca între străzile asfaltatte în satul Ștefănești să
se regăsească și drumul de la ieșire din satul Satul Nou până la Răsurile. Dl. Primar
precizează că acesta este pe teritoriul administrativ al com. Axintele.
-- dl. Dumitrescu Adrian solicită informații despre când se demarează lucrările
de decolmatare a digurilor din satul Ștefănești. Dl. viceprimar: după trecerea perioadei
de vreme cu ploi.
-- Dl. Dumitrescu Adrian: ce se întâmplă cu buldoexcavatorul. Dl. Primar – va fi
utilizat oridecâte ori este nevoie.
-- Dl. Pârțoiu Henri: când se va stabili intâliri pentru stabilirea drumurilor ce vor
fi asfalatate.
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-- Dl. Popa Dumitru: ar fi bine ca asflatarea străzilor să se înceapă cu satul
Florica întrucât până acum satul Florica nu a beneficiat de nici un proiect.
-- Dl. Dumitrescu Adrian:
– solicită sprijin pentru amplsarea pe cei doi stâlpi de
electricitate/telefonie din apropierea locuinței sale a două camere de supraveghere.
- propune instalarea de indicatoare rutiere în curba DN 3 de la satul
Ștefănești.

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

Preşedinte
Marius Ioniță Laurian
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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