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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. 431/31.01.2018

PROCES VERBAL
privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Ileana
din data de 31 ianuarie 2018
Ședința a fost convocată astăzi, 31 ianuarie 2018, orele 1500 la sediul Primăriei
comunei Ileana de către primarul Corneliu ALEXANDRU prin dispoziția nr. 8/26.012018.
La aceasta sedinţă participă secretarul și primarul comunei.
La apelul nominal sunt prezenți 11 consilieri din total 13 consilieri în funcție.
Lipsesc dl. Toma Aurel –motivat (se află la o ședință organizată de Ecomanagement
Salubris, fiind reprezentantul comunei în această Asociație) și 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 Popa Dumitru dă citire ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de
asistenții personali în semestrul II, anul 2017
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire piscină
la SC Hades Terra Holding SRL , comuna Ileana județul Călărași - prin programul
PNDR 2014-2020 Măsura 6.4” în extravilan comuna Ileana T 144/3 P 3
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării lucrărilor de prospecțiuni geofizice
pe domeniul public și privat al comunei Ileana
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru ce trebuie respectată pentru
înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea formularului tipizat al invitației în
vederea înscrierii în registrul agricol
inițiator – Primar, ALEXANDRU Corneliu
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care
constituie contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei
publice în comuna Ileana, județul Călărași
inițiator – viceprimar, Aurel Toma
7. Probleme diverse și discuții.
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.
Întrucât pentru proiectul înscris la pct. 3 pe ordinea de zi dorește să participe
reprezentanți S.C. Prospecțiuni S.A. și ai Mazarine Energy România SRL, dl. Primar
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propune începerea dezbaterii subiectelor de pe ordinea de zi cu acest punct.
Dl. președinte de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate. Astfel se
începe dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea desfășurării lucrărilor
de prospecțiuni geofizice pe domeniul public și privat al comunei Ileana.
Participă d-nii Horia Chiriță și Mihai Mitroi din partea SC Prospecțiuni SA și dl.
Liviu Popa din partea Mazarine Energy România SRL
Aceștia aduc lamuriri în ceea ce priveste execuția de prospecțiuni geofizice în
arealul comunei Ileana de către SC Prospecțiuni SA pentru Mazarine Energy în vederea
conturării cu precizie a unor eventuale noi zăcăminte de gaze naturale/petrol.
Lucrările preconizate a a se desfășura pe o peroadă de maximum 2 luni presupun
amplasarea unor țăruși de 30 cm și 2 cm diametru pe islazul comunal unde se va folosi
metoda vibrării controlate, atât pe izlaz cât și pe drumurile publice vor fi întinse cabluri
de înregistrare la care vor fi conectați senzori de cca 7 cm lungime.
Sunt discuții pe marginea acestei proceduri. Nu sunt obiecții.
Dl. președinte supune la vot și se adoptă în unanimitate proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Cele trei persoane se retrag.
Se procedează la dezbaterea celorlalte puncte de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității
desfășurate de asistenții personali în semestrul II, anul 2017
Prezintă secretarul comunei care este și responsabil cu problemele de asistență
socială.
Nu sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul iîn
forma prezentată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”Construire piscină la SC Hades Terra Holding SRL , comuna Ileana județul
Călărași - prin programul PNDR 2014-2020 Măsura 6.4” în extravilan comuna
Ileana T 144/3 P 3
Prezintă secretarul comunei. Proiectul PUZ nr. 508/2017 a fost elaborat de
S.C PROIECT CONSTRUCT S.R.L., la solicitarea beneficiarului S.C. HADES TERRA
HOLDING S.R.L. Prin acesta se prevede introducerea din extravilan în intravilanul
localității, reglementarea și zonificarea funcțională a terenului în suprafață de 5050 mp
din T 144/3, P 3 din com. Ileana, județul Călărași și realizarea unei investiții cu
funcțiune predominantă zonă unități servicii și agrement.
Se prezintă raportul preliminar nr. 357/26.01.2018 privind informarea publicului
conform Ordinului MDRT 2701/2010
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate raportul
preliminar prezentat.
Nu sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul în
forma prezentată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru ce trebuie
respectată pentru înregistrarea și arhivarea contractelor de arendare
Prezintă secretarul comunei.
Nu sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul în
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forma prezentată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea formularului tipizat al
invitației în vederea înscrierii în registrul agricol
Prezintă secretarul comunei.
Nu sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul iîn
forma prezentată.
Proiect de hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea
faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii,
curățeniei și igienei publice în comuna Ileana, județul Călărași
Prezintă secretarul comunei. Este cunoscut faptul că, de-alungul timpului au fost
constatate în special în rândul cetățenilor, persoane fizice, fapte ce încalcă normele
privind obligațiile cu pivire la gospodărirea localității în ceea ce privește ordinea,
curățenia și igiena. Tocmai aceste fapte au condus la inițierea acestui proiect de
hotărâre care prevede un Regulament privind stabilirea, constatarea și sancționarea
faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei
și igienei publice în comuna Ileana, județul Călărași.
Față de proiectul propus, consilierii stabilesc limitele amenzilor atât pentru persoanele
fizice cât și pentru persoanele juridice.
Astfel se stabilesc următoarele cuantumuri ale amenzilor prevăzute în tabelul
de la capitolul trei din anexa la proiect:
- pt. faptele de la pct. 1, 50 – 100 lei pt persoane fizice, 100-1000 lei pt. persoane
juridice
- pt. faptele de la pct. 2, 150 – 500 lei pt persoane fizice, 150-1000 lei pt. persoane
juridic
- pt. faptele de la pct. 3, 150 – 500 lei pt persoane fizice, 100-1000 lei pt. persoane
juridice
- pt. faptele de la pct. 4, 150 – 500 lei pt persoane fizice, 300-800 lei pt. persoane
juridice
- pt. faptele de la pct. 5, 50 – 100 lei pt persoane fizice, 100-1000 lei pt. persoane
juridice
- pt. faptele de la pct. 6, 100 – 500 lei pt persoane fizice, 200-1000 lei pt. persoane
juridice
- pt. faptele de la pct. 7, 100 – 500 lei pt persoane fizice, 100-1000 lei pt. persoane
juridice
- pt. faptele de la pct. 8, 150 – 300 lei pt persoane fizice, 0 lei pt. persoane juridice
- pt. faptele de la pct. 9, 300 – 500 lei pt persoane fizice, 0 lei pt. persoane juridice
- pt. faptele de la pct. 10, 30lei pt persoane fizice, 50 lei pt. persoane juridice
- pt. faptele de la pct. 11, 100 – 500 lei pt persoane fizice, 100-1000 lei pt.
persoane juridice
- pt. faptele de la pct. 12, 200 – 1000 lei pt persoane fizice, 300-1000 lei pt.
persoane juridice
- pt. faptele de la pct. 13, 500 – 1000 lei pt persoane fizice, 300-1500 lei pt.
persoane juridice
Președintele de ședință supune la vot și se aprobă în unanimitate proiectul de
hotărâre privind stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie
contravenții în domeniul edilitar- gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice în
comuna Ileana, județul Călărași
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Probleme diverse și discuții.
dl. consilier Ioniță Nicolae dorește să aducă în discuție faptul că proprietarul bălții
Răzoarele a tăiat din stejarii crescuți pe malul acesti bălți. Este cunoscut că stejarul este
un arbore ocrotit prin lege.
dl. Primar precizează că va solicita viceprimarului verificări.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, alte discuții, domnul preşedinte
declară şedinţa închisă mulţumind tuturor pentru participare.

Preşedinte
Dumitru POPA

Secretar comună,
Cristina-Florentina TOMA
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