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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 23 octombrie 2018
Ședința a fost convocată astăzi, 23 octombrie 2018, orele 1000 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
78/18.10.2018.
La aceasta sedinţă participă primarul și secretarul comunei.
La apelul nominal sunt prezenți 11 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc d-nii Dobre Nicolae Daniel 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 Ioniță Nicolae 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 rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei ileana
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al
comunei Ileana și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
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 alegerea președintelui de ședință
Proiectul a fost inițiat întrucât dlui Ioniță Nicolae i-a încetat mandatul în luna
septembrie.
Dl. Badea Cătălin propune pe dl. Pârșoiu Henri George. Nu sunt alte propuneri.
Se supune la vot și se alege în unanimitate președinte de ședință pentru o
perioadă de trei luni începând cu luna octombrie, dl. Pârșoiu Henri George.
Dl. președinte nou ales, Pârșoiu Henri George preia conducerea ședinței.
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Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea HCL 17/31.05.2018
Este vorba de modificarea anexelor 2 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 datele privind caracteristicile
tehnice ale utilajului precum și sumele din devizul general nu mai corespund situației și
cerințelor momentului actual.
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 rectificării bugetului local de
venituri și cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2018
Rectificarea propusă vizează secțiunea funcționare și a avut la bază cererea d-lui
Dumitru Marcel privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru acoperirea cheltuielilor
cu înmormântarea tatălui său Dumitru Gheorghe.
Nu sunt discuții sau obiecții.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiect de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Ileana pe anul 2018
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic
General al comunei Ileana și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
Necesitatea inițierii proiectului este dată de faptul planul urbanistic general al
comunei Ileana și regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin hotărârea
consiliului local al comunei Ileana nr. 101/27.10.2008 expiră la data de 27.10.2018
Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dnii consilieri iau cunoștință și sunt de
acord cu contractul cadru de servicii ce va fi încheiat ca urmare a inițierii la data de
17.10.2018 a achiziției directe din catalogul electronic în vederea elaborării planului
urbanistic general al comunei Ileana, valoare - 135.000 ron fără tva, ofertant Lascăr V.
Adrian – Birou Individual de Arhitectură
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (11 voturi)
proiectul de hotărâre în forma inițiată.
5. Probleme diverse și discuții
1. Dl. Primar aduce la cunoștință faptul că lucrările la obiectivul de investiții
privind asfaltarea unor drumuri comunale vor fi demarate în anul 2019.

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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