ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31.03.2016

In sedinta de îndată a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri:
Bustea Vasile – având si functia de viceprimar al comunei, Velicu Victor , Sambetianu Viorica,
Simion Nicoleta,Radu Ion,Soare Vasilica.
Au fost absenti nemotivat: Mereuţă Aurelia , Dănescu Cristian si David Daniel.
A fost absent motivat(medical) : Vataselu Constantin
La sedinta a mai participat :Mihu Cornel-primarul comunei, Trandafir Alexandru Viorel
- secretarul comunei Balaciu.
Având în vedere că perioada pentru care d-nul consilier Vătăşelu Constantin a fost
ales preşedinte de şedinţă a expirat,secretarul comunei solicită să se facă propuneri pentru
alegerea noului preşedinte de şedinţă.
D-na Sambetianu Viorica propune pe d-nul Radu Ion.
Se supune la vot propunerea şi se adopta în unanimitate Hotărârea nr.12/2016.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului comunei pentru a da citire procesului
verbal al şedinţei consiliului local din data de 18.02.2016.Deoarece nu sunt obiectii cu privire
la conţinutul procesului verbal,acesta se supune votului consilierilor locali,fiind aprobat cu 7
voturi <pentru>.
Preşedintele de sedinţă prezintă spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
- iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe
anul 2016.
- iniţiator – primar Mihu Cornel
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aprobă cu 7 voturi <pentru>.
La punctul 1 al ordinii de zi ,d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Andronache Dan prezintă raportul compartimentului de specialitate,care
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi anexele la proiectul de hotărâre.Face precizarea
că: ,,pe ansamblu bugetul a fost rectificat cu suma de 9000 lei primiti pentru tichetele sociale
acordate în baza Legii 248/2015.La lista de investitii s-au făcut modificări legate de ajustarea
unor sume care nu au fost estimate corect în lista initială.La proiectele de asfaltare s-a
modificat denumirea unui proiect in care iniţial era cuprinsă în mod eronat strada Eroii
Pătrascu dar in urma verificărilor s-a constatat că respectiva portiune are indicativul străzii
Pitisteanu,,
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
adoptă cu 7 voturi<pentru> Hotărârea nr.13/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi ,d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Andronache Dan prezintă raportul compartimentului de specialitate,care
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi anexele la proiectul de hotărâre.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-na Simion Nicolaeta arată că: ,,nu votează proiectul de hotărâre deoarece în şedinta
trecută la aprobarea bugetului local nu s-a spus nimic de reparatiile de la camera oficială de
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la primărie şi de clădirea staţiei de apă.În fiecare an de câte ori consilierii au solicitat ceva
d-nul contabil a spus că nu se poate că nu sunt bani,că nu este proiect.S-au solicitat fonduri
pentru reparatia gardului de la cimitir,pentru dotare camin cultural şi nu s-a alocat nimic.Pe
de altă parte sumele alocate sunt foarte mari.De ce nu se prezintă şi consilierilor devizele de
lucrări mai ales că aprobarea lor este prevăzută de lege,,
D-na Sambetianu Viorica arată că : ,,nu înţelege cine planifică aceste lucrări.De fiecare
dată se cere aprobarea consilierilor după ce se execută lucrările. Cetăţenii comunei pun
întrebări şi noi nu stim ce să răspundem.Pentru ce se fac aceste cheltuieli,care este utilitatea
lor,,
D-nul primar arată că: ,,aceste reparatii atât la camera oficială cât şi la statia de apă
au fost planificate mai de mult,cele 2 constructii având nevoie de reparatii,,
D-nul contabil dă citire devizelor de reparatii pe categorii de lucrări.
D-na Simion Nicoleta arată că: ,,nu era absolut necesară renovarea camerei oficiale,
care nu este folosită de foarte multi ani.Mult mai important era ca banii să fie folosiţi pentru
strângerea gunoaielor, igienizarea comunei, rezolvarea problemelor de alimentare cu
apă,etc,,
Se supune la vot proiectul de hotărâre care întruneste 3 voturi pentru,2 voturi
împotrivă şi 2 abţineri, cvorum însuficient pentru adoptarea hotărârii.
În continuare d-nul secretar prezintă cererea inregistrată cu nr.451/02.03.2016 a d-nei
Tache Aurelia din Slobozia, care solicită consiliului local concesionarea unei suprafeţe de 3 ha
teren în scopul realizării unei investiţii în domeniul producţiei de mase plastice.
Se aprobă să se comunice petentei că în principiu autoritatea locală este de acord cu
realizarea investitiei dar ca în prezent terenul nu are documentatie cadastrala şi totodată să
prezinte documente din care să rezulte exact suprafata necesară.
Deoarece nu mai sunt discuţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
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Numele si
prenumele
consilierului
Bustea Vasile
Mereuta Aurelia
Toma Gheorghe
Velicu Victor
Radu Ion
Simion Nicoleta
David Daniel
Sambetianu Viorica
Vataşelu Constantin
Danescu Cristian
Soare Vasilica

VOT
Pr.1
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Absent
Absent
Pentru

Pr.2
Pentru
Absent
Abtinere
Pentru
Impotriva
Impotriva
Absent
Abtinere
Absent
Absent
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Radu Ion

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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