ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCESVERBAL
Inc heiat astazi 26.08.2011

In sedinta ordinară a Consiliului Local Balaciu,la care participa urmatorii consilieri: Bustea Vasile – avand si functia de
viceprimar al comunei, Simion Nicoleta , Dumitrache Emil, Băicoianu Lale, Velicu Victor, , Dumitrescu Mihail, Mereuţă
Aurelia, Dutu Gheorghe,.
Au fost absenti nemotivat: Vlăsceanu Ion , Danescu Cristian, Suditu Grigore Gheorghe.
La sedinta au mai participat:Mihu Cornel –primarul comunei, , Trandafir Alexandru Viorel -secretarul comunei .
In continuare,d-na Mereuta Aurelia presedintele de sedinta da cuvantul secretarului comunei pentru a prezenta
procesul verbal al sedintei din data de 29.07.2011
Presedintele de sedinta solicita consilierilor sa prezinte obiectiile cu privire la modul de redactare al procesului verbal.
Deoarece nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal,care se adopta cu 8 voturi <pentru> .
Se prezinta spre aprobare proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,însoţit de:
- raportul compartimentului de resort
- raportul comisiei de specialitate
- iniţiator – primar Mihu Cornel

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie-noiembrie 2011.
2. Intrebari şi interpelari
Se supune la vot proiectul ordinii de zi,care se aproba cu unanimitatea celor prezenti, respective 8 voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, d-nul primar prezinta proiectul de hotarare.Vorbitorul arata ca prin Regulament se
stabileste o procedura clara,pentru fiecare din etapele informarii si consultarii publicului,stabilind totodata si
responsabilitatile si competentele ce revin autoritatii locale,prin compartimentul de specialitate.
D-nul Velicu Victor prezinta raportul comisiei de specialitate,care avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

D-nul viceprimar prezinta raportul compartimentului de resort cu avizul favorabil.
Deoarece nu sunt discutii,se supune la vot proiectul de hotarare şi se adoptă cu 8 voturi<pentru> Hotărârea
nr.13/2011.

La punctul 2 al ordinii de zi,d-na presedinta de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru alegerea urmatorului
presedinte de sedinta.
D-nul Dumitrache Emil propune ca d-na Mereuta Aurelia sa fie presedinte de sedinta pentru perioada septembrie –
noiembrie 2011.
Deoarece nu sunt alte propuneri,se supune la vot proiectul de hotarare şi se adoptă cu 8 voturi<pentru> Hotărârea
nr.14/2011.
La punctul 3 al ordinii de zi,se fac inscrieri la cuvant.
D-na Mereuta Aurelia solicita urgentarea curateniei la scoala si gradinite precum si a cailor de acces.
Avand in vedere ca s-au finalizat lucrarile la Caminul cultural,acesta oferind conditii bune de desfasurare a
activitatii,solicita ca d-na bibliotecara sa se implice mai mult in activitatile culturale,organizarea de spectacole,etc.
Deoarece nu au mai fost alte intrebari sau interpelări , d-na presedinte Mereuta Aurelia declară închise lucrările
şedinţei.

Rezultatul votului exprimat de consilieri,pentru proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi,este urmatorul:

Nr.

Numele prenumele

Crt.

Consilierului local

Vot

Pr. hot nr.1

Pr. hot nr.2

1.

Bustea Vasile

Pentru

Pentru

1.

Simion Nicoleta

Pentru

Pentru

1.

Dumitrache Emil

Pentru

Pentru

1.

Dutu Gheorghe

Pentru

Pentru

1.

Mereuta Aurelia

Pentru

Pentru

1.

Baicoianu Lale

Pentru

Pentru

1.

Dumitrescu Mihail

Pentru

Pentru

1.

Velicu Victor

Pentru

Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
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