ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28.04.2015
In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri: Bustea
Vasile – având si functia de viceprimar al comunei, Radu Ion,Velicu Victor , Sambetianu Viorica,
Toma Gheorghe, Simion Nicoleta, Soare Vasilica .
Au fost absenti nemotivat: Mereuta Aurelia ,Dănescu Cristian, Vataselu Constantin ,David
Daniel .
La sedinta a mai participat :Mihu Cornel-primarul comunei , Trandafir Alexandru Viorel secretarul comunei Balaciu.
Sedinta este condusă de preşedintele de şedinţă d-na Simion Nicoleta.
Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a da citire proceselor verbale ale şedinţelor
consiliului local din data de 30.03.2015 si 22.04.2015.Deoarece nu sunt obiectii cu privire la
conţinutul proceselor verbale,acestea se supun votului consilierilor,fiind aprobate cu 7 voturi
<pentru>.
Preşedintele de sedinţă prezintă spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic
care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi
de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2014,ianuarie –
febuarie 2015, însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic
care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi
de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna martie 2015,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada mai-iulie 2015.
4. Întrebări şi interpelări
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, propus de primar,care se aprobă cu 7 voturi
<pentru>.
La punctul 1 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului registrul agricol si fond funciar, din
care rezultă că un cadru didactic,respectiv d-nul Velicu Ionuţ, figurează cu imobil în registrul agricol
şi raportul compartimentului contabil din care rezultă că în buget sunt prevăzute fondurile pentru
decontarea navetei.
D-na Simion Nicoleta prezintă raportul comisiei de buget-finante, care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-na Sambetianu Viorica prezintă raportul comisiei pentru activităţi social-culturale,
învăţământ,muncă şi protectie socială,protectia copiilor sănătate si familie, care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Se prezintă si documentatia justificativa prezentată de d-nul Velicu Ionut din care rezultă că
imobilul in cauză este degradat si nu poate satisface cerintele de locuit.
Deoarece nu sunt discuţii,se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 7
voturi<pentru> Hotărârea nr.11/2015.
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La punctul 2 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-na Simion Nicoleta prezintă raportul comisiei de buget-finante, care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
D-na Sambetianu Viorica prezintă raportul comisiei pentru activităţi social-culturale,
învăţământ,muncă şi protectie socială,protectia copiilor sănătate si familie, care avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului registrul agricol si fond funciar, din
care rezultă că un cadru didactic,respectiv d-nul Velicu Ionuţ, figurează cu imobil în registrul agricol
şi raportul compartimentului contabil din care rezultă că în buget sunt prevăzute fondurile pentru
decontarea navetei.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 7
voturi<pentru> Hotărârea nr.12/2015.
La punctul 3 al ordinii de zi , d-na Simion Nicoleta solicită să se facă propuneri pentru
alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2015 .
D-na Sambetianu Viorica propune pe d-na Soare Vasilica.Se supune la vot propunerea şi se
adoptă cu 7 voturi<pentru> Hotărârea nr.13/2015.
La punctul 4 al ordinii de zi, se fac înscrieri la cuvânt.
D-nul Velicu Victor solicită d-lui primar sprijin pentru curatenia cimitirului din satul Crăsanii de
Jos.
Se raspunde de către d-nul primar că acest cimitir apartine bisericii şi nu este obligatia
primăriei sa facă curăţenie.
D-na Simion Nicoleta solicită repararea refugiilor din statiile de autobuz, care sunt distruse.
Deoarece nu mai sunt discuţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
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

Proiect nr.3

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Absent
Absent
Pentru

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Absent
Absent
Pentru

Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Absent
Absent
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Simion Nicoleta

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir

2

