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C O N S I L I U L L O C A L AL C O M U N E I I L E A N A
Nr. 5622/29.11.2017

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 29 noiembrie 2017
Ședința a fost convocată astăzi, 29 noiembrie 2017, orele 1400 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr.
255/24.11.2017.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei precum și dl. Stan
Ion – contabil în aparatul de specialitate al primarului.
La apelul nominal sunt prezenți 12 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsește dl. Țuțuianu Gheorghe fără a comunica motivul.
Secretarul comunei dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.
Dl. președinte de ședință Dobre Daniel Nicolae dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Ileana pe anul 2017
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
de hotărâre privind instrumentarea proiectului “ACHIZIȚIONARE
ECHIPAMENT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI” în cadrul Măsurii M 8 ”Dezvoltare locală la scară mică” prin GAL Valea
Mostiștei
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 23/14.03.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE,
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA ILEANA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 80000 lei de la B.C.R S.A.
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
Proiect de hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in
vederea executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare și dotare Cămin
Cultural în comuna Ileana județul Călărași
inițiator - Primar, ALEXANDRU Corneliu
Probleme diverse și discuții.

2. Proiect

3.

4.
5.

6.

Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobată în unanimitate.
Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de expuneri de motive,
rapoarte de specialitate precum și celelalte documente care au stat la baza inițierii și
sunt avizate de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli al comunei Ileana pe anul 2017
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Proiectul este prezentat de dl. Stan Ion. Proiectul a avut ca punct de pornire
adresa transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași cu nr.
17690/2017 privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2017
trimestrul IV
Nu sunt discuții pe marginea acestui proiect.
Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate
de voturi (12).
2. Proiect
de
hotărâre
privind
instrumentarea
proiectului
“ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN
COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” în cadrul Măsurii M 8
”Dezvoltare locală la scară mică” prin GAL Valea Mostiștei
Prezintă dl. Primar. Nu sunt discuții.
Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate
de voturi (12).
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL
23/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE, REABILITARE ȘI
MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI”
Prezintă secretarul comunei. Se aduce la cunostință faptul că valorile
indicatorilor aprobați prin HCL 23/2017 nu corespund cu cele din documentația
întocmită de SC HURAD AB SRL, fapt ce a condus la inițierea proiectului de hotărâre
înscris la pct. 3.
Nu sunt întrebări. Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat
cu unanimitate de voturi (12).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 80000 lei de la B.C.R S.A.
Prezintă dl. primar. Prin acest proiect se dorește contractarea unui împrumut în
valoare de 80000 lei pentru un autoturism în cadrul Primăriei comunei Ileana. La
momentul actul Primăria nu dispune de un autoturism funcțional. Activitatea instituției
implică multe deplasări în localitate cât și în afara localități lucru care la momentul
actual nu poate fi realizat.
Se discută pe marginea proiectului. Dnii Ioniță Nicolae, Cristea Lucian susțin că
este absolut necesar un autoturism la nivelul instituției.
Dl președinte de ședință supune la vot. Proiectul este aprobat cu 11 voturi și o
abținere (dl. Dumitrescu Adrian).
5. Proiect de hotărâre privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin CNI a
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii
obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare și dotare Cămin
Cultural în comuna Ileana județul Călărași
Prezintă dl. Primar. Aduce la cunoștința dlor consilieri starea actuală a clădirii
reprezentând căminul cultural din comuna Ileana, faptul că necesită reabilitare și
modernizare atât interioară cât și exterioară și mai ales dotări.
Se supune la vot. Proiectul este aprobat cu unanimitate de voturi (12).
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6. Probleme diverse și discuții
 Dl. Primar: dă citire Deciziei nr. 26/2017 emisă de către directorul adjunct
al Camerei de Conturi Călărași pentru înlăturarea deficiențelor constatate
și consemnate în raportul de audit financiar nr. 4985/13.10.2017 în urma
misiunii de audit financiar ”Audit financiar asupra conturilor anuale de
execuție bugetară ale Unității administrativ teritoriale a Comunei” pentru
anul 2016 la UATC Ileana.
Măsurile dispuse au termen de realizare 28.02.2018.
Se pune la dispoziție în xerocopie raportul de audit și decizia emise de Curtea
de conturi.
 Dl. Dobre Nicolae: referitor la apa acumulată în canalele din satul
Ștefănești.
Dl. Dumitrescu Adrian: nu se scurge apa pe o porțiune e canal.
Dl. viceprimar: față de situația din primăvară lucrurile s-au amelioarat.
Dl. Ioniță Nicolae propune să se încerce o intervenție cu buldoexcavatorul.
 Dl. Primar: aduce la cunoștință stadiul privind documentația depusă pentru
proiectele aprobate pentru finanțare.
 dl. Primar: referitor la adresa nr. 5616/29.11.2017 prin care medicul
veterinar Boteanu Constantin solicită achiziționarea a 2000 microcipuri și
carnete de sănătate pentru câini pentru a putea fi vaccinați. sSe discută
pe marginea acestei solicitări. În unanimitate d-nii consilieri nu sunt de
acord cu achiziția microcipurilor. Se precizează că bugetul local al
comunei este insuficient chiar și pentru acoperirea unor cheltuieli mult mai
importante
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Nicolae - Daniel DOBRE
Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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