ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.11.2016

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, Sambetianu Viorica,Toader Luminiţa,Vătăşelu Constantin, Velicu Victor, Constantin LiviuGeorgian .
A fost absent nemotivat: Iordache Marian, Şerban Milica.
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 procesele verbale ale sedinţei
ordinare din 29.09.2016 şi respectiv a celei de îndată din 24.11.2016.Deoarece nu sunt obiectii cu
privire la redactarea proceselor verbale,acestea se supun la vot si se aprobă în unanimitate.
Şedinţa are următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2017,

însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit,burselor de studiu şi burselor de
ajutor social pentru elevii din cadrul Şcolii gimanziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ
3. Întrebări şi interpelări
D-nul primar solicită cuvântul şi propune consiliului local să aprobe suplimentarea ordinii de zi
după punctul 2,cu inca un punct pentru discutarea proiectului de hotărâre de rectificare a bugetului
local ca urmare a diminuarii de către AJFP Ialomita a sumelor defalcate din TVA . Urgenta acestei
solicitări se datorează faptului că adresa de comunicare a venit după convocarea consiliului.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cuprinzând şi propunerea d-lui primar, 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 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.25/2016.
La punctul 2 al ordinii de zi, se fac înscrieri la cuvânt.
D.nul Velicu Victor arată că atât timp cât a lucrat ca profesor la scoala Balaciu, nu-şi aduce
aminte să se fi acordat burse elevilor merituoşi.Doreste ca beneficiarii celor 6 burse de merit şi
studiu să fie popularizati atât ei cât şi părinţii şi profesorii.
Deoarece nu mai sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.26/2016.
La punctul 3 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.
Secretarul comunei prezintă avizul de legalitate,favorabil proiectului de hotărâre.
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Deoarece nu sunt discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.27/2016.
La punctul 4 al ordinii de zi,d-nul Velicu Victor arată că a văzut lucrarea de igienizare şi
defrişare a vegetaţiei din zona drumului DC 37 şi este o lucrare buna.Tutuşi este bine să fie defrişat
si propul care se află în prima curbă deoarece este uscat si prezintă pericol pentru circulaţie.
D-na Nechifor Georgeta solicită d-lui viceprimar să asigure material antiderapant pe marginea
drumurilor ce traversează suviţele de la Crăsanii de Sus,Crăsanii de Jos şi Copuzu , necesar în caz de
polei si gheaţă.
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
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru

Impotrivă

Absent
Pentru
Pentru
Pentru

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

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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