CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
Nr. 2255 din 04.11.2019.
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31.10.2019 în sedinţa ordinară de lucru a Consiliului local al comunei
Grindu, judeţul Ialomiţa.
Secretarul comunei Grindu face cunoscut domnilor consilieri că au fost convocaţi în
sedinţă ordinară de lucru în baza dispoziţiei viceprimarului comunei Grindu, nr.111 din
25.10.2019.
La şedinţă participă 8 consilieri, absenti sunt : Dinu Mariana, Minea Niță și Ștefan
Răzvan, este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre
prevăzute la ordinea de zi a sedinţei şi şedinţa este legală.
Dna secretar citește procesul verbal al ședinței ordinare de lucru din data de 19.09.2019.
Se solicită întrebări asupra procesului verbal. Nu sunt. Se supune la vot și este aprobat în
unanimitate de voturi.
Președintelui de vârstă Drăghici Ionel solicită propuneri pentru alegerea președintelui de
ședință.
Dna consilier local Trîmbițașu Elena propune pe dl consilier local Busuioc Petre.
Se solicită și alte propuneri. Nu sunt. Se supune la vot această propunere și dl Busuioc
Petre este aleas președinte de ședință, pentru perioada octombrie – decembrie 2019.
Dl președinte de ședință citește proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local.
Se solicită și alte proiecte de hotărâre pentru completarea ordinii de zi.
Nu sunt, se supune la vot proiectul ordinii de zi a ședinței și este aprobat în unanimitate
de voturi.
Dl președinte de ședință dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Sumele primite au fost repartizate la următoarele capitole : autorități executive, sport,
asigurări și asistență socială și iluminat public.
Se solicită întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate de voturi.
În continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie : “ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială
nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”.
Se solicită întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl.președinte de ședință dă cuvântul dra inspector taxe și impozite pentru a prezenta
proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale, prin aplicarea prevederilor O.G.nr.
6/31.07.2019 pentru anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018,
datorate bugetului local al UAT-ului Grindu, judeţul Ialomiţa.
Dl.consilier local Drăghici Ionel întreabă : ce înseamnă accesorii?
Dra inspector răspunde : penalitățile și dobânzile aferente obligațiilor bugetare.
Se solicită și alte întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat
în unanimitate de voturi.
Domnul președinte de ședință dă cuvântul dnei secretar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2019/2020.

Se stabileşte procedura de vot. Votarea se va face prin vot secret, pe buletine de vot, unde
sunt trecute numele tuturor candidaţilor propuși. Pentru exprimarea opțiunii se va folosi
cuvintele da sau nu. Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în
calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost
folosite ambele cuvinte. Abţinerile se numără la voturile împotrivă.
Dl președinte de ședință solicită propuneri pentru desemnarea unui consilier local în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2019/2020.
Dna consilier local Dragomir Elena Claudia propune pe dna consilier local Trîmbițașu
Elena.
Dl consilier local Drăghici Ionel propune pe dna consilier local Dragomir Elena Claudia.
Se solicită și alte propuneri. Nu sunt.
Dl președinte de ședință propune o pauză pentru completarea buletinelor de vot.
Se înmânează buletinele de vot fiecărui consilier local. Se votează. După strângerea
buletinelor de vot, se citeşte fiecare buletin şi se constată că dna consilier local Trîmbițașu Elena
a obținut 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă, astfel consilierul local în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2019/2020 este dna Trîmbițașu Elena.
Dl.președinte de ședință dă cuvântul dlui viceprimar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Acordul de cooperare privind organizarea și
exercitarea funcției de audit public intern nr.235 din 20.12.2018.
Comunele care au aderat la ADI Ialomița sunt Bărbulești și Dridu, astfel a fost necesar
modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public
intern.
Se solicită întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate de voturi.
În continuare se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
H.C.L.nr.29 din 23.07.2019.
Dna secretar citește adresa comunicată de Instituția Prefectului prin care se solicită
reanalizarea acestei hotărârii, astfel la art.27 din anexa la hotărârea privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubritate se va introduce încă o
literă iar în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor se va raporta la art.30 din același regulament și
vor fi aplicate de către persoanele împuternicite din cadrul autorității administrației publice
locale, respectiv de către dl consilier local Anghel Mihai Ionuț.
Se solicită întrebări. Nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate de voturi.
Dl.președinte de ședință dă cuvântul dnei secretar pentru a prezenta următoarele:
1.
În ședință anterioară s-a solicitat propuneri pentru acordarea unui imobil din
bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat ale comunei către biserica din comuna în
vederea modernizării/construirii unui capele mortuare.
Dl.consilier local Ioniță Constantin consideră că imobilul(magazie brutărie) este cel mai
adecvat spațiu pentru desfășurarea unui asemenea eveniment având în vedere că se află și lângă
clădirea bisericii.
Alte propuneri nu sunt, dna secretar va comunica hotărârea Consiliului loca, preotului
paroh.
2.
Se prezintă adresa chiriașilor din blocul de locuințe prin care ne aduce la
cunoștință defecțiunile apărute la sistemul de evacuare a apei menajere din subsolul blocului și
totodată solicită sprijin.
Dl.viceprimar propune ca chiriași să suporte costurile privind evacuarea apei din subsolul
și după aceea să se intervină/să se constate defecțiunile asupra instalației.

Dl.consilier local Ioniță Constantin face precizarea că în anul 2006 această instalație a
fost reparată, iar chiriașii au fost informați că dacă următoarea defecțiune se datorează proastei
folosințe vor suporta cheltuielile cu repararea instalației.
Dl.consilier local Drăghici Ionel propune să se vidanjeze subsolul pe cheltuiala chiriașilor
având în vedere că subsolul este plin și nu au anunțat la timp defecțiunea.
Dl.viceprimar propune să se întocmească un referat de necesitate de către s.v.s.u., să se
aprobe de către conducătorul instituției, iar echipa de intervenție să întocmească un proces verbal
privind modul de desfășurare al intervenției, respectiv evacuarea apei din subsol cu utilajul din
dotare.
Alte comentari nu sunt, se supune la vot propunerea domnului viceprimar și este
aprobată.
3.
Se prezintă adresa S.C.Construct Ralimob SRL prin care solicită rezilierea
contractului de execuție pentru obiectivul Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială
nr.1, clasele I-VIII, corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Dna secretar precizează că din punct de vedere juridic nu este legal ca acest contract să
fie reziliat pentru simplu fapt că I.S.C. Ialomița a constatat că lucrarea nu a fost pregatită de faza
și a fost sancționat, iar constructorul a spus că sistează lucrarea. Mai mult, art. 24.1 din contractul
de execuție specifică că achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe
cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută în legătură cu îndeplinirea contractului.
Dl.consilier local Ioniță Constantin propune ca executantul să fie invitat la sediul
primăriei pentru a soluționa această neînțelegere și să continue lucrarea.
Supusă la vot această propunere consilieri locali nu sunt de acord cu rezilierea
contractului de lucrări privind această lucrare.
Dl.președinte de ședință dă cuvântul dlui viceprimar pentru a prezenta următoarele:
1.
Asociația pentru Ecologie și Turism a solicitat Primăriei comunei Grindu un teren
în suprafață agricolă de 1,00 ha în vederea înființării unei plantații de salcâmi, în data de 16
noiembrie 2019.
Pentru început ne-am orientat la terenul aflat la școala din satul nou, dar acolo putem
înființa un teren de joacă pentru copii, ceea ce înseamnă că cel puțin o perioadă de 10 ani nu
putem să desființăm această plantație și propun să ne gândim la un alt amplasament, să așteptăm
o altă sesiune.
Supusă la vot, domnii consilieri locali sunt de acord să gasim un alt amplasament și să
platăm într-o altă sesiune.
2.
Medicul veterinar a solicitat a solicitat un spațiu de închiriat pentru a-și putea
desfășura activitățile sanitar veterinare pe raza comunei, astfel vă rog în următoarea ședință de
lucru să identificați, să faceți propuneri pentru închirierea unui spațiu.
Alte subiecte la ordinea de zi nu sunt.
Ședință se încheie.
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