PRIMĂRIA

COMUNEI

ILEANA

Comuna Ileana, județul Călărași, tel./fax 0242/646045, tel 0242646048, cod postal 917130,
e-mail primariaileana@gmail.com.; cod fiscal 3796950

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
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PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 27 februarie 2019
Ședința a fost convocată astăzi, 27 februarie 2019, orele 1400 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
23/22.02.2019.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal făcut de secretarul comunei Ileana sunt prezenți 10 consilieri
din total 13 consilieri în funcție. Lipsește dl. Toma Aurel – motive de sănătate și dl.
Ioniță Marius Laurian și Țuțuianu Gheorghe – în cazul cărora au intevenit situații
neprevăzute care îi împiedică să participe la lucrările ședinței.
Se arată că prin prezența a 10 consilieri din 13 în funcție ședința este legal
constituită.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 5 din Legea 215/2001 – legea
administrației publice locale, republicată, modificată și completată, secretarul comunei
supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare care se aprobă în unanimitate.
Ținând cont de faptul că președintele de ședință Ioniță Marius Laurian ales
pentru perioada ianuarie – martie 2019 lipsește la această ședință se impune alegerea
unui președinte care să conducă lucrările acestei ședințe.
Dl. Badea Cătălin Răducu propune pe dl. Cristea Lucian Ncolae. Nu sunt alte
propuneri. Se supune la vot și se alege în unanimitate ca dl. Cristea Lucian Nicolae să
conducă lucrările acestei ședințe.
Dl. Cristea Lucian Nicolae dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Ileana
județul Călărași
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a aparatului de specialitate al primarului comunei Ileana, județul Călărași
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Școala Primară nr. 2 Ștefănești
în comuna Ileana, județul Călărași”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială nr. 2 și
Gradinița din sat Arțari, comuna Ileana, județul Călărași”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Probleme diverse și discuții.
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Dl. primar, în calitate de inițiator al proiectelor înscrise la punctele 3 și 4 de pe
ordinea de zi, retrage aceste proiecte de la dezbatere întrucât până la data ședinței nu
s-au întocmit rapoartele de specialitate și nu s-au primit toate datele necesare din
partea firmei de consultanță.
Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.
Celelalte 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.
Se procedează la dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al
comunei Ileana județul Călărași
Prezintă secretarul comunei.
Domnii consilierii apreciază că este utilă aprobarea nomeclatorului stradal și
recomandă realizarea într-un timp cât mai scurt a plăcuțelor cu denumirea strazilor și nr.
de casă care să fie montate în fiecare sat.
Nu sunt obiecții pe marginea proiectului inițiat.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (10 voturi)
proiectul de la punctul 1 în forma inițiată.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Ileana,
județul Călărași
Prezintă secretarul comunei: prin HCL 16 bis din 29.02.2016 a fost aprobat
regulamentul de organizare și funcționare aparatului de specialitate al primarului
comunei Ileana care la momentul actual nu mai corespunde situației și cerințelor din
cadrul instituției având în vedere că prin HCL 11/30.03.2018 s-a aprobat o nouă
organigramă a instituției. Drept pentru care s-a procedat la inițierea proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de
specialitate al primarului.
Nu sunt discuții sau obiecții pe marginea proiectului inițiat.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate (10 voturi)
proiectul de la punctul 2 în forma inițiată.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții diverse, domnul
preşedinte declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA

Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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