ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 8.07.2016

In sedinta de îndată a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri: Mihu
Cornel – având si functia de viceprimar al comunei,Andrei Mirela-Mariana,Iordache Marian, Mereuţă
Aurelia,Nechifor Georgeta, Sambetianu Viorica,Toader Luminiţa,Vătăşelu Constantin, Velicu Victor.
Au fost absenti nemotivat:Constantin Liviu-Georgian şi Şerban Milica.
La sedinta a mai participat :Simion Mirel Dănuţ-primarul comunei, Trandafir Alexandru Viorel
- secretarul comunei Balaciu şi Andronache Dan-consilier compart. buget.
Sedinta este condusă de d-nul preşedinte de şedinţă Velicu Victor.
Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
- iniţiator – primar Simion Mirel Danut
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al achiziţiilor publice pe
anul 2016.
- iniţiator – primar Simion Mirel Danut
3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului CL Balaciu în Comisia de Evaluare si
Asigurare a Calităţii în cadrul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu.
- iniţiator – primar Simion Mirel Danut
4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor CL Balaciu în Consiliul de Administraţie
al Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu
- iniţiator – primar Simion Mirel Danut
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, care se adoptă în unanimitate.
D-nul Velicu Victor solicită d-lui primar să aibă in vedere programarea sedintelor de
consiliu,astfel încât să nu mai fie organizate de îndată.
La punctul 1 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.Face precizarea că a
propus rectificarea bugetului local pentru alocarea sumelor necesare cumpărării unor obiecte de
inventar,respectiv un calculator, şase scaune si a unui autoturism necesar pentru deplasarea în
teritoriu.
D-nul contabil prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă avizul de legalitate, favorabil proiectului de hotărâre.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.7/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. D-nul contabil
prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă avizul de legalitate, favorabil proiectului de hotărâre.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.8/2016.
La punctul 3 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. D-nul secretar
prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil proiectul de hotărâre
precum şi avizul de legalitate.
D-nul Velicu Victor solicită cuvântul şi arată că nu este de acord cu propunerea făcută de dnul primar deoarece in această comisiei trebuie sa fie numită o persoană responsabilă, cu studii, care
să cunoască şi să înţeleagă probleme scolii şi nu o persoană cu 8 clase.
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D-nul Iordache Marian întreabă pe d-nul Velicu Victor ce calităţi trebuie să aibă persoana
desemnată şi cel face să creadă că persoana propusă,respectiv d-na Toader Luminiţa nu va face
treabă sau nu se va achita de îndatoriri.
D-na Sambetianu Viorica, propune ca reprezentant al consiliului local pe d-nul Velicu Victor.
Deoarece nu mai sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat de primar care
întruneste 5 voturi <pentru>, 3 voturi <împotrivă> şi o <abţinere>, astfel că se întruneste cvorumul
legal şi se adoptă Hotărârea nr.9/2016.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. D-nul secretar
prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil proiectul de hotărâre
precum şi avizul de legalitate.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.10/2016.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele si prenumele
consilierului
Andrei Mirela Mariana
Constantin Liviu Georgian
Iordache Marian
Mereuţă Aurelia
Mihu Cornel
Nechifor Georgeta
Sambetianu Viorica
Şerban Milica
Toader Luminiţa
Vataşelu Constantin
Velicu Victor

VOT
Proiect.1

Proiect.2

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Proiect.3
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Împotrivă
Pentru
Împotrivă
Absent
Abţinere
Pentru
Împotrivă

Proiect.4
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Velicu Victor

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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