ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 03.02.2016

In sedinta extraordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri:
Bustea Vasile – având si functia de viceprimar al comunei,David Daniel , Radu Ion,Velicu
Victor , Sambetianu Viorica, , Toma Gheorghe, Simion Nicoleta, Vataselu Constantin,Soare
Vasilica .
Au fost absenti nemotivat: Dănescu Cristian si Mereuţă Aurelia.
La sedinta a mai participat : Trandafir Alexandru Viorel - secretarul comunei Balaciu.
Şedinţa este condusă de d-nul consilier Vătăşelu Constantin.
Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a da citire procesului verbal al şedinţei
consiliului local din data de 10.12.2015.Deoarece nu sunt obiectii cu privire la conţinutul
procesului verbal,acesta se supune votului consilierilor locali,fiind aprobat cu 9 voturi
<pentru>.
Preşedintele de sedinţă prezintă spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale de interes
public ADI 7 SRL,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de
consultanţă,asistenţă şi/sau reprezentare în justiţie,în litigii ce privesc unitatea
administrativ teritorială sau autorităţile administraţiei publice locale.
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aprobă cu 9 voturi <pentru>.
La punctul 1 al ordinii de zi , având în vedere că d-nul primar nu este prezent,se
solicită d-lui secretar să prezinte proiectul de hotărâre şi raportul compartimentului de
specialitate,care avizează favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Simion Nicoleta prezintă raportul comisiei de buget-finante, care avizează
favorabil proiectul de hotărâre.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-nul secretar solicită să facă unele precizări suplimentare.Arată că ,, în forma actuală
Asociatia de dezvoltare intercomunitară ADI ECO 2008 nu care calitate de operator al
serviciului şi nu mai poate functiona.Chiar dacă s-a plecat greşit în 2008, situaţia trebuie
corectată.Un prim pas a fost in anul 2013 când prin HCL nr.16/20.06.2013 s-a aprobat
infiintarea unei societări comerciale cu capital public,care să obţină licenta de operator şi să
preia gestiunea serviciului.Din motive mai mult birocratice nu s-a reuşit înregistrarea
societăţii şi acum trebuie luat totul de la început.După înregistrare, societatea va solicita
obţinerea licentei de operator si va prelua patrimoniul de la actuala ADI ECO 2008.Personal
consideră că şi ADI ECO 2008 trebuie să funcţioneze in continuare conform scopului pentru
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care a fost creată dar fără a mai avea în structură angajati operativi.Mai precizează că după
obţinerea de către scocietatea comercială a licentei de operator şi aprobare a pretului,
consiliul local este obligat potrivit prevederilor legale să adopte o hotărâre privind instituirea
taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract
din comuna şi să aprobe regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de
salubrizare.
Informează consiliul local că reprezentantul comunei in Adunarea Generală a
Asociaţilor prevăzut la art.6 din proiectul de hotărâre nu poate să fie primarul deoarec o
astfel de hotărâre l-ar pune în situaţia de incompatibilitate dar nici un consilier local deoarece
ANI consideră că şi pentru acestia există situaţie de incompatibilitate.Consideră că cea mai
buna soluţie este să fie numit un funcţionar public de executie din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, care să aibă si cunostinţele necesare,,
D-nul Velicu Victor întreabă ,,dacă poate fi numită si o altă persoană,,
Secretarul comunei raspunde la întrebare, arătând că: ,, poate fi numita dacă
îndeplineste conditiile pentru a nu fi incompatibil.Precizează că indiferent cine este numit,
persoana in cauză trebuie să primească un mandat aprobat prin hotărâre, de consiliul local,,
D-na Simion Nicoleta întrebă ,,dacă prin bugetul lui 2016 vor mai fi alocati bani pentru
ADI ECO 2008.
Secretarul comunei raspunde la întrebare, arătând că: ,,nu el este cel care întocmeste
proiectul de buget, dar nu consideră necesar să se mai aloce bani.Si în anii trecuti alocarea
banilor din bugetul local se făcea pe baza hotărârii Adunării Generale a asociaţilor ADI ECO
2008, dar suma era foarte mare deoarece acoperea cheltuielile pentru cetăţenii care nu
plăteau.Aşa cum a arătat anterior, după obţierea licentei de operator de către noua societate
comercială trebuie adoptată o hotărâre privind obligativitatea la plată pentru toţi locuitorii.In
funcţie de noua structură a asociaţiei şi ţinând cont de obiectivele propuse,prin hotărârea
autorităţilor deliberative se va stabili si contribuţia pe 2016.
D-na Sambetianu Viorica propune ca la art.6 din proiectul de hotărâre, reprezentantul
consiliului local in Adunarea Generală a asociaţilor să fie numit d-nul Andronache Dan,
consilier în cadrul compartimentului buget.
Se supune la vot propunerea care se adoptă în unanimitate.
Deoarece nu mai sunt discuţii,se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu
9 voturi<pentru> Hotărârea nr.1/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi , se solicită secretarului comunei să prezinte proiectul de
hotărâre.
D-na Simion Nicoleta prezintă raportul comisiei de specialitate, care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul de specialitate, care avizează favorabil proiectul
de hotărâre.Acesta mai precizează că în anul 2015 autoritatea publică locală a fost parte atât
ca reclamant dar si ca pârât în numeroase procese desfăşurate la Judecătoria
Urziceni,Judecătoria Slobozia,Tribunalul Ialomita, Tribunalul Bucuresti, având ca obiect
recuperarea unor sume stabilite de Camera de Conturi, cereri de anulare a unor titluri de
proprietate, contestaţii la executarea silită a unor debite.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea nr.2/2016.
La finalul sedintei secretarul comunei roagă consilierii locali să informeze populatia dar
in special pe părinţii care au copii la grădiniţă despre prevederile Legii nr.248/2015 privind
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,
respectiv acordarea de tichete sociale.
Deoarece nu mai sunt discuţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei.
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Rezultatul votului exprimat de consilieri,pentru proiectele de hotărâre înscrise pe
ordinea de zi,este urmatorul:
Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
Proiect nr.1

Proiect nr.2

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Vătăşelu Constantin

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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