ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 04.03.2015
In sedinta de îndată a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri: Bustea
Vasile – având si functia de viceprimar al comunei, David Daniel , Radu Ion,Velicu Victor ,Toma
Gheorghe, Simion Nicoleta,Vataselu Constantin, Soare Vasilica.
Au fost absenti nemotivat: Mereuta Aurelia, Dănescu Cristian, Sambetianu Viorica.
La sedinta a mai participat :Mihu Cornel-primarul comunei , Trandafir Alexandru Viorel secretarul comunei Balaciu şi dn.Andronache Dan.
Preşedintele de sedinţă prezintă spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015,însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- iniţiator – primar Mihu Cornel
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, propus de primar,care se aprobă cu 8 voturi <pentru>.
La punctul 1 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Compartimentul buget prin d-nul consilier Andronache Dan prezintă raportul compartimentului
si anexele la proiectul de buget.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-na Simion Nicoleta, solicită d-lui primar să prezinte în mod concret ce investiţii sunt propuse
pentru anul 2015 şi dacă mai sunt alocati bani pentru contribuţia la ADI ECO 2008 şi ce s-a avut în
vedere la alocarea banilor pentru culte.
Se raspunde de către d-nul primar că se au în vedere următoarele investiţii:reabilitare pod,
finalizarea lucrărilor ce revin primariei in proiectul grădinitei din Balaciu şi asfaltare strada Piscului.
Referitor la Asociatia de Dezvoltare ECO 2008, trebuie avut în vedere că aceasta nu s-a
transformat in societate comercială şi prin urmare datorăm contributie.Dacă nu-şi fac datoria nu se va
plăti suma.La culte se propune alocare unor sume pentru renovarea bisericii Crăsanii de Jos şi gardul
de la cimitirul Balaciu.
D-nul Toma Gheorghe arată că pe lista de lucrări nu este cuprinsă şi suviţa de la satul Crăsanii
de Sus, care este aproape impracticabilă.De ce nu sunt alocati bani.În ce priveste bisericile la satul
Crăsanii de Sus toate lucrările s-au făcut din sponsorizări.
Deoarece nu mai sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu
8 voturi<pentru> Hotărârea nr.6/2015.
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:
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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

Proiect
nr.1
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Absent
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
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