ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.04.2014

In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participă urmatorii consilieri: Bustea
Vasile – avand si functia de viceprimar al comunei, Mereuta Aurelia, David Daniel , Velicu Victor ,
Sambetianu Viorica, Soare Vasilica, Toma Gheorghe, Simion Nicoleta,Panait Steliana.
A fost absent motivat d-nul Radu Ion.
A fost absentă nemotivat d-na Panait Steliana.
La sedinta a mai participat :Mihu Cornel-primarul comunei , Trandafir Alexandru Viorel secretarul comunei Balaciu.
Şedinta este condusă de d-na Sambetianu Viorica preşedinte de şedinţă.
Se da cuvântul secretarului comunei pentru a da citire procesului verbal al sedintei din data
de 09.04.2014.Deoarece nu sunt obiectii cu privire la continul procesului verbal, acesta se supune la
vot şi se aprobă cu 9 voturi <pentru>.
Preşedintele de sedinţă prezintă spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Balaciu nr.9/25.02.2014 privind aprobarea
vânzării directe a unui teren intravilan aflat în proprietatea privată a comunei ,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Balaciu nr.10/25.02.2014 privind aprobarea
vânzării directe a unui teren intravilan aflat în proprietatea privată a comunei ,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren intravilan,având
categoria de folosinţă curti construcţii,pentru constuirea unei locuinţe,însoţit de :
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor CL Balaciu în cadrul comisiilor de
recepţie a lucrărilor de construcţii finanţate de consiliul local,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de adjudecare a licitaţiei publice de
vânzare a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei, însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel
6. Întrebări şi interpelări
Se supune la vot proiectul ordinii de zi,care se aprobă cu 9 voturi <pentru>.
La punctul 1 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre..
D-nul Velicu Victor prezintă raportul comisiei de buget finante,care avizează favorabil proiectul
de hotărâre.
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Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt,se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.16/2014
La punctul 2 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre..
D-nul Velicu Victor prezintă raportul comisiei de buget finante,care avizează favorabil proiectul
de hotărâre.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.17/2014.
La punctul 3 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre..
D-nul Velicu Victor prezintă raportul comisiei de buget finante,care avizează favorabil proiectul
de hotărâre.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.18/2014.
La punctul 4 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre..
D-nul Velicu Victor prezintă raportul comisiei de buget finante,care avizează favorabil proiectul
de hotărâre.
D-nul viceprimar propune să fie desemnati consilieri locali din fiecare sat al comunei.
D-na Simion Nicoleta propune pe d-nul Toma Gheorghe.
D-na Sambetianu Viorica propune ca din comisie să mai facă parte:Simion Nicoleta,Dănescu
Cristian şi Velicu Victor.
D-na Mereuţă Aurelia propune pe d-nul Radu Ion.
Se supun la vot propunerile făcute şi se adoptă cu 9 voturi<pentru> Hotărârea
nr.19/2014.
La punctul 5 al ordinii de zi , d-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate care avizează favorabil
proiectul de hotărâre..
D-nul Velicu Victor prezintă raportul comisiei de buget finante,care avizează favorabil proiectul
de hotărâre.
Deoarece nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 9
voturi<pentru> Hotărârea nr.20/2014.
La punctul 6 al ordinii de zi , secretarul comunei solicită permisiunea pentru a înmâna
consilierilor locali prezenţi,comunicarea privind depunerea declaratiilor de avere si de interese.Acesta
atrage atentia asupra modului de completare a declaratiilor mai ales acolo unde sunt modificări.
Informează consiliul local asupra adresei nr.15182/G/II/04.04.2014 primite din partea A.N.I.
care transmite raportul de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatiblitate a
viceprimarului,adresă care a fost înaintată spre soluţionare comisiei de disciplină din cadrul consiliului
local.
Având în vedere că preşedintele comisiei este chiar d-nul viceprimar,solicită presedintelui de
sedinta sa promoveze un proiect de hotărâre prin care comisia de disciplină să fie reorganizată astfel
încât să funcţioneze legal.
D-nul Velicu Victor solicită cuvântul şi face propunerea ca pentru un acces cât mai uşor la
materialele de sedinţă, să fie alocate sume din buget pentru achizitia unor tablete pentru consilierii
locali.
Solicită totodată să se aibă în vederea scoala din satul Crăsanii de Jos,referitor la masurile
pentru conservarea clădirii.
D-na Soare Vasilica întreabă pe d-nul primar care este situatia cu terenul concesionat pentru
depozitul de materiale de construcţie,deoarece până în prezent nu s-a construit nimic.
Se raspunde de către d-nul primar că societatea concesionară a plătit concesiunea dar daca în
2 ani nu începe constructia,contractul se va rezilia.
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D-na Mereuţă Aurelia solicită d-lui primar să ia masuri pentru sanctionarea tuturor
crescătorilor de animale care păsunează în alte locuri decât cele autorizate.
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
Panait Steliana
Danescu Cristian
Soare Vasilica

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

Proiect nr.2
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Proiect nr.3
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Proiect nr.4
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Proiect nr.5
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Absent
Pentru
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Sambetianu Viorica

SECRETAR
Alexandru Viorel Trandafir
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