ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.03.2017
In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă un număr de 10 consilieri:Mihu
Cornel-având şi funcţia de viceprimar al comunei, Andrei Mirela-Mariana, Iordache Marian , Mereuţă
Aurelia,Nechifor Georgeta, ,Toader Luminiţa, , Velicu Victor, Constantin Liviu-Georgian, Sambetianu
Viorica, Şerban Milica .
A fost absent nemotivat: Vătăşelu Constantin.
La sedinta au mai participat :Simion Mirel Dănuţ-primarul comunei Balaciu şi Trandafir
Alexandru Viorel - secretarul comunei Balaciu
Şedinţa este condusă de d-nul consilier Constantin Liviu-Georgian.
Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta procesul verbal al sedinţei ordinare din
17.02.2017 şi pe cel al şedinţei de îndată din 24.02.2017.Deoarece nu sunt obiectii cu privire la
redactarea celor 2 procese verbale,acestea se supun la vot si se aprobă în unanimitate.
Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.3753/01.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a
procedurii de instituire si percepere a taxelor speciale, însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
2. Proiect de hotărâre nr.3754/01.02.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea
regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare , însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3. Proiect de hotărâre nr.3757/08.02.2017 pentru modificarea HCL Balaciu nr.21 din 18.09.2008
privind aprobarea asocierii Consiliului local Balaciu cu Consiliile locale Ciochina , Munteni –Buzau ,
Sarateni , Sfântu Gheorghe , Ion Roata , Garbovi si cu Consiliul Judetul Ialomita în vederea
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 2008” , însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
4. Proiect de hotărâre nr.3763/24.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al doamnei Şerban Milica , însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
5. Proiect de hotărâre nr.3765/13.03.2017 privind acceptarea succesiunii vacante, rămase în urma
defunctei Iliescu Hermina Verginia şi înscrierea în inventarul domeniul privat al comunei Balaciu a
bunurilor ce formează masa succesorală,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
6. Raport al viceprimarului comunei cu privire la Planul de actiuni şi lucrări de interes local pe anul
2016.
7. Raport al comisiei de inventariere privind efectuarea inventarierii anuale a bunurilor pe anul
2016.
8. Întrebări şi interpelări
D-nul primar solicită consilierilor prezenţi acordul pentru a adăuga pe ordinea de zi , după
punctul 5 si proiectul de hotărâre privind acoperirea temporară a golurilor de casă la bugetul de
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funcţionare pentru sursa E- bugetul local de venituri şi subvenţii, din excedentul anilor anteriori.Face
această solicitare având în vedere faptul că în comisia de buget-finante proiectul a fost amânat şi prin
urmare nu a mai fost înscris pe ordinea de zi, dar urgenta este motivată de faptul că au fost făcute
lucrări pentru repararea pompelor de la statia de repompare Crăsani, banii din încasările curente nu
sunt suficienţi pentru acoperirea acestor cheltuieli precum şi a salariilor şi nu se pot plăti facturile fără
a apela la excedentul anilor anteriori.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, suplimentat conform propunerii d-lui primar şi se aprobă
în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă arată că fiecare consilier a primit proiectele de hotărâri însoţite de
expunerile de motive,avizele de legalitate si rapoatele prevăzute de lege şi prin urmare acestea nu vor
mai fi citite, urmând ca la fiecare punct de pe ordinea de zi cei ce doresc să se înscrie la cuvânt, dacă
este cazul.
La punctul 1 al ordinii de zi, nefiind înscrieri la cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10 voturi<pentru> Hotărârea nr.14/2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
D-nul primar arată că instituirea taxei speciale în sarcina persoanelor care nu au contract cu
operatorul serviciului este o obligatie legală a autoritătilor locale.Propune ca nivelul taxei speciale să fie
egal cu tariful operatorului.Din proiectul de solicitare de pret transmis de operator, acesta va fi de 6
lei/persoană/lună pentru persoane fizice si 50 lei/ lună pentru persoane juridice.
Având în vedere cele de mai sus,faţă de proiectul initial afişat public şi transmis consilierilor,
propune urmatoarele modificări:
1. La art.2 sa nu mai fie stipulat cuantumul taxei speciale deoarece nici tariful nu este aprobat
în prezent.
D-na Mereută Aurelia arată că de la 3 lei în prezent la 6 lei, este o crestere foarte mare si din
această cauza banii se vor colecta greu.
D-nul Iordache Marian arată că sumele propuse sunt foarte mari,pentru persoanele fizice ele sau dublat şi trebuie să fie analizate cu mare atentie.
Secretarul comunei arată că potrivit art. 26 alin.(5) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de
salubrizare al localităţilor,cuantumul taxei speciale nu este obligatoriu să fie egal cu cel al tarifului
practicat de operator. În ambele cazuri cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale
ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice
locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în
conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C. în spetă
Ordinul nr.109/2007.Consideră că la acest moment calculul pretului nu se bazeaza pe date reale privind
costurile şi veniturile realizate.
D-nul primar propune amânarea proiectului de hotărâre pentru sedinta viitoare când pe ordinea
de zi va fi si proiectul de hotărâre de aprobare a tarifului practicat de operator.
Se supune la vot propunerea care se aprobă cu 9 voturi<pentru> şi o abtinere.
La punctul 3 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10
voturi<pentru> Hotărârea nr.15/2017.
La punctul 4 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
D-nul primar arată că în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre nu are nimic personal cu
d-na Şerban Milica, initierea acestui proiect fiind o obligatie legală.
D-na Serban Milica arată că serviciul pe care îl are nu-i permite să absenteze sau să se
învoiască şi din acest motiv nu a participat la sedintele consiliului.
D-na Sambetianu Viorica arată că legea trebuie respectată de consiliul local,prin această
hotărâre nu consiliul local a hotărât incetarea mandatului ci legea.
Deoarece nu mai sunt alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 8
voturi<pentru> şi 2 abţineri Hotărârea nr.16/2017.
La punctul 5 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
D-nul secretar în calitate de persoană împuternicită să participe la dezbaterea succesiunii şi să
ridice certificatul de vacanţă succesorală,prezintă consiliului local modul cum s-a desfăşurat această
operaţiune şi alte informatii privind masa succesorală şi pasivul succesoral.
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Deoarece nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10
voturi<pentru> Hotărârea nr.17/2017
La punctul 6 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
D-nul Iordache Marian arată că este pentru ultima oară când este de acord cu finantarea unor
cheltuieli curente ale serviciului de alimentare cu apă, din excedentul anterior.Să fie luate masuri
pentru cresterea încasărilor de la restanţieri. Ce vina au cei care plătesc dacă se întrerupe furnizarea
apei.
D-nul primar arată că de 10 ani nu s-au încasat bani la apă.La această activitate a fost o
dezordine si un dezinteres total.Atât fostul primar,în prezent viceprimar cât şi consilieri care au fost şi
în mandatul trecut nu au facut nimic pentru rezolvarea situaţiei şi prin urmare sunt direct raspunzători
de consecinţe.A solicitat d-lui viceprimar ca în maxim o lună de zile ,împreună cu muncitorul de la
serviciul de alimentare cu apă, să verifice toate branşamentele şi să notifice în scris restanţierii.Va face
şi o angajare a unui casier.
Deoarece nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10
voturi<pentru> Hotărârea nr.18/2017
La punctul 7 al ordinii de zi, d-nul viceprimar prezintă raportul de activitate al beneficiarilor de
ajutor social.Nu sunt discuţii.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-nul viceprimar prezintă raportul de comisiei de inventariere.Nu
sunt discuţii.
La punctul 9 al ordinii de zi, se fac înscrieri la cuvant.
D-nul Velicu Victor întreabă pe d-nul primar care este situaţia cu reprezentanţii ENEL care au
promis ca vin la Crăsani in data de 25.02.2017 pentru incheiere de contracte dar nu au mai venit.A
doua întrebare se referă la stabilirea locului unde se depozitează deseurile din demolari.
D-nul primar răspunde ca această actiune nu a fost organizată de primărie şi prin urmare nu
poate oferi o explicatie.Referitor la locul de depozitare a deseurilor din demolari, acesta trebuie stabilit
de consiliul local,care în acest moment se pare ca nu are un teren disponibil.
Secretarul comunei arată că în situatia în care se identifică un teren ce intruneste conditiile de
organizare a unui depozit de deseuri din demolari, exista posibilitatea ca acel teren sa fie cumpărat de
la proprietar.
D-na Nechifor Georgeta aduce la cunostinta d-lui primar că în satul Crăsanii de Sus cetăţenii au
început sa depoziteze gunoiul necontrolat pe păşune.
Legat de acest subiect d-nul Iordache Marian intervine şi arată că si in satul Balaciu, cetăţenii
scot gunoiul in drum si dau foc.
Deoarece nu mai sunt întrebări sau interpelări se declară închise lucrările şedinţei.
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
HCL nr.14

HCL nr.15

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru

HCL nr.16
Pentru
Pentru

HCL nr.17
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Impotrivă
Pentru
Pentru
Impotrivă
Pentru
Absent
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru

HCL nr.18
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Liviu-Georgian

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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