ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 20.04.2017

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, Vătăşelu Constantin .
La sedinta au mai participat :Simion Mirel Dănuţ-primarul comunei Balaciu şi Trandafir
Alexandru Viorel - secretarul comunei Balaciu si Andronache Dan-consilier superior compartiment
buget
Şedinţa este condusă de d-nul consilier Constantin Liviu-Georgian.
Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta procesul verbal al sedinţei ordinare din
29.03.2017.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 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
2. Proiect de hotărâre nr.3766/23.03.2017 pentru aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe
anul 2017 , însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3. Proiect de hotărâre nr.3767/23.02.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizi ţii publice
şi a Programului anual al achiziţiilor publice ale comunei Balaciu pe anul 2017 , însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
4. Întrebări şi interpelări
D-nul primar solicită consilierilor prezenţi acordul pentru a adăuga pe ordinea de zi , după
punctul 3 si proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru colectarea deseurilor menajere
pentru anul 2017.Face precizarea că acest proiect este în strânsă corelare cu proiectul de la punctul 1
deoarece s-a propues ca taxa specială să fie la acelaşi nivel cu tariful perceput de serviciu.
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.
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La punctul 1 al ordinii de zi, se fac înscrieri la cuvânt.
D-nul Velicu Victor arată că în fişa de fundamentare s-a tinut cont de cheltuielile din 2016 dar
nu are certitudinea că aceste cheltuieli estimate sunt stabilite corect şi din această cauză tariful este
aşa de mare.
D-nul primar arată că acest pret a fost propus în Adunarea Generală a ADI ECO 2008 si calculul
tarifului este influentat de cheltuielile făcute cu colectarea gunoiului, mariale şi cu munca vie la care se
adaugă tariful perceput de Vivani pentru depozitarea în rampă.
D-na Mereuţă Aurelia arată că tariful propus de 6 lei/persoană/lună este foarte mare în raport
cu tariful vechi de 3 lei/persoană/lună şi din acest motiv oamenii nu vor plăti taxa si se va ajunge la un
blocaj.
D-nul secretar reaminteste faptul că aşa cum s-a propus la sedinta trecută ,când proiectul a fost
pe ordinea de zi şi a fost amânat, textul art.2 a fost modificat în sensul de a nu mai fi stipulată o
valoare concretă a taxei , respectiv: ,, Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fără
contract este acelaşi ca şi tariful perceput de operatorul serviciului, stabilit în condiţiile legii de
Adunarea Generală a Asociaţilor ADI ECO 2008 şi însuşit de Consiliul local, valabil la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
Vorbitorul arată totodată că s-a procedat la identificarea cu ajutorul datelor din registrul agricol
a persoanelor care vor fi obligate la plata taxei speciale şi acestea sunt în număr de circa 1580
persoane.După adoptarea hotărârii functionarii primăriei vor merge la fiecare gospodărie si vor înmâna
declaratia anexa la hotărâre şi atunci se vor colecta datele certe.
D-nul primar solicită aprobarea proiectului de hotărâre şi discuţiile legate de tarif să fie făcute
la punctul 4 al ordinii de zi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10 voturi<pentru> Hotărârea
nr.19/2017.
La punctul 2 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită ca înainte să se facă înscrieri la
cuvânt să dea cuvântul d-lui contabil pentru a prezenta mai amănunţit anexele la buget .
Se prezintă de către d-nul Andonache Dan anexele la buget pe capitole,subcapitole,titluri,
articole ,alineate şi secţiuni precum şi lista de investiţii.Vorbitorul arată că referitor la punctul 1 al
ordinii de zi privind taxa de salubrizare, desi în lege se precizează că această taxă se va plăti
operatorului serviciului din bugetul local, în proiectul de buget prezentat nu sunt alocati bani pentru
această plată.
Deoarece nu mai sunt discuţii ,se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10
voturi<pentru> Hotărârea nr.20/2017.
La punctul 3 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se facă înscrieri la cuvânt.
D-nul primar arată că în anul 2017 prin strategia de achizitii şi programul de achiziţii sunt
prevăzute a se desfăşura 2 proceduri de licitatie de lucrări,restul fiind achiziţii directe prin SEAP.
Deoarece nu mai sunt alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 10
voturi<pentru> Hotărârea nr.21/2017.
La punctul 4 al ordinii de zi, presedintele de sedinta solicită să se reia discutiile începute pe
acest subiect la punctul 1 .
D-nul viceprimar arată că elementele de cheltuieli din fisa de fundamentare nu sunt corecte mai
ales cele cu munca vie.
D-nul primar propune ca d-nul viceprimar, fiind si contabil de meserie, în săptămâna ce
urmează să contacteze pe d-na contabil de la ADI ECO şi împreună să verifice corectitudinea
elementelor de cheltuieli din fişa de fundamentare şi să informeze consiliul local iar proiectul de
hotărâre să fie amânat pănă la viitoarea sedinţă.
Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
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La punctul 5 al ordinii de zi,deoarece nu mai sunt întrebări sau interpelări se declară închise
lucrările şedinţei.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt
.
1
2

Numele si prenumele
consilierului

3
4
5
6
7
8

Andrei Mirela Mariana
Constantin
Liviu
Georgian
Iordache Marian
Mereuţă Aurelia
Mihu Cornel
Nechifor Georgeta
Sambetianu Viorica
Şerban Milica

9
10
11

Toader Luminiţa
Vataşelu Constantin
Velicu Victor

VOT
HCL nr.19

HCL nr.20

HCL nr.21

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Mandat
incetat
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Mandat
incetat
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Mandat
incetat
Pentru
Pentru
Pentru

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

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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