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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. 4339/24.09.2018

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 24 septembrie 2018
Ședința a fost convocată astăzi, 24 septembrie 2018, orele 1530 la sediul
Primăriei comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
70/19.09.2018.
La aceasta sedinţă participă contabilul Stan Ion, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ileana, secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal sunt prezenți 11 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc d-nii Ioniță Marius Laurian și Țuțuianu Gheorghe – fără a comunica motivul.
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 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2018
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special dlui TOMA Aurel
în vederea exercitării atribuțiilor COMUNEI ILEANA în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al
comunei Ileana și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală d-lui Mușat Mircea
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Probleme diverse și discuții.
Dl. primar Alexandru Corneliu în calitate de inițiator al proiectului înscris la pct. 3
pe ordinea de zi retrage proiectul respectiv de la dezbaterea de azi întrucât nu au
fost inițiate demersuri de elaborare a noului plan urbanistic general.
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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de
venituri și cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2018
Prezintă dl. contabil. Rectificarea propusă vizează secțiunea funcționare și a avut
la bază adresele nr. 13780/5.09.2018 transmisă de către AJFP Călărași cu privire la
modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și nr. 14517/17.09.2018 transmisă de
către AJFP Călărași cu privire la repartizarea influențelor asupra impozitului pe venit și
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018
În urma aprobării acestei rectificări s-ar putea asigura plata salariilor până la
sfarsitul anului, cheltuielile cu combustibilul solid, cu funcționarea primăriei, cu
întocmirea documentațiilor pentru proiectele de dezvoltare, cu serviciul de salubrizare.
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
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special dlui TOMA
Aurel în vederea exercitării atribuțiilor COMUNEI ILEANA în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Prezintă secretarul comunei. Prin adresa nr. 3769/16.08.2018 Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris aduce la cunoștință desemnării
unui reprezentant în vederea aprobării documentației de atribuire și a componenței
comisiilor de licitație pentru operarea centrului Ciocănești.
Prin proiectul inițiat este propus viceprimarul comunei – dl. Toma Aurel.
Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (11 voturi)
proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special dlui TOMA Aurel în vederea
exercitării atribuțiilor COMUNEI ILEANA în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personală d-lui Mușat Mircea
Prezintă secretarul comunei. Proiectul inițiat are la bază cererea nr.
3856/27.08.2018 depusă de dl. Mușat Mircea din sat Ileana comuna Ileana prin care
solicită acordarea unui loc de casă în suprafață de 1000 mp. Cererea este însoțită de
documentele cerute de lege.
Nu sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul în
forma prezentată.
4. Probleme diverse și discuții
1. Dl. Datcu Anghel: se aruncă gunoaie prin localitate. Cetățenii nu-și plătesc
taxele și impozitele. Întreabă cum se încasează taxa pe serviciul de salubritate.
Răspunde dl. Ioniță Nicolae: lunar.
2. Secretarul comunei aduce la cunoștință adresa nr. 3808/21.09.2018
transmisă de ANIF Călărași prin care comunică că, canalul de desecare ce traversează
satele Ștefănești și Satu-Nou nu se află în inventarul patrimoniului de lucrări de
îmbunătățiri funciare.
3. Dl. primar: se va iniția proiect de hotărâre pentru includerea acestui canal în
domeniul public al comunei după care se vor face lucrări de amenajare pe acest canal.
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4. Dl primar precizeză că nu s-au confirmat cazul de suspiciune de pestă
porcină de al satul Arțari.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Nicolae IONIȚĂ
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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