ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 21.12.2016

In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri:Mihu
Cornel-având şi funcţia de viceprimar al comunei, Andrei Mirela-Mariana, , Mereuţă Aurelia,Nechifor
Georgeta, ,Toader Luminiţa,Vătăşelu Constantin, Velicu Victor, Constantin Liviu-Georgian .
Au fost absenţi nemotivat: Iordache Marian, Şerban Milica, Sambetianu Viorica.
La sedinta a mai participat :Simion Mirel Dănuţ-primarul comunei, Trandafir Alexandru Viorel
- secretarul comunei Balaciu , Andronache Dan-consilier compart. buget .
Sedinţa este condusă de d-na consilier Nechifor Georgeta.
Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta procesul verbal al sedinţei ordinare
din 29.11.2016.Deoarece nu sunt obiectii cu privire la redactarea procesului verbal,acesta se supune
la vot si se aprobă în unanimitate.
Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, însoţit

de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Balaciu ca mambri
în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii/achiziţii de servicii, finanţate din
bugetul local, însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
4. Întrebări şi interpelări
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aprobă în unanimitate.
La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă arată că toţi cei prezenţi au primit
materiale ce însoţesc proiectele de pe ordinea de zi şi solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 8
voturi<pentru> Hotărârea nr.28/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi, presedintele de sedinta întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt.
Deoarece nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 8
voturi<pentru> Hotărârea nr.29/2016.
La punctul 3 al ordinii de zi, se dă cuvântul d-lui Andronache Dan pentru a prezenta raportul
compartimentului de specialitate şi anexele la proeictul de hotărâre.
Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 8
voturi<pentru> Hotărârea nr.30/2016.
La punctul 4 al ordinii de zi,d-nul secretar prezintă cererea înregistrată cu nr.3299/21.12.2016
a societăţii IN-OUT CONSTRUCT SRL prin care face cunoscut că începând cu 01.01.2017 renunţă la
contractul de concesiune încheiat cu primăria.Se mentionează că pe teren nu au fost edificate
construcţii şi redeventa este achitată.Se supune la vot cererea care se aprobă în unanimitate.
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D-nul Velicu Victor solicită d-lui primar ca pentru anul viitor să aibă în vedere lucrările de
reparaţii la stratul de asfalt de pe DC 37.
D-nul primar arată că a văzut starea proastă a drumului şi în funcţie de bugetul anului 2017
se vor face şi reparatii.Cert este faptul că pentru o asfaltare pe toată lungimea drumului nu sunt
fonduri.
Deoarece nu mai sunt discuţii 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
Proiect
1
Pentru
Pentru

Proiect
2
Pentru
Pentru

Proiect
3
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nechifor Georgeta

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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