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                                        P R O C E S – V E R B A L 

       Incheiat astazi 10 MAI 2019 in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei 
Vladeni , judetul Ialomita , judetul Ialomita , unde participa un nr. de 11 membrii 
ai Consiliului Local din numarul de 11 cati sunt in componenta acestuia. 
     Sedinta a fost convocata in temeiul art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare prin 
dispozitia primarului nr. 32/09.02.2018.
     Potrivit art. 42 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 secretarul comunei prezinta 
procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului Local .
       Domnul   presedinte de sedinta Ghita Ion anunta ordinea de zi :
I . Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea bugetului local al consiliului 
local Vladeni pentru anul 2019.

  Ordinea de zi este supusa la vot si aprobata in unanimitate de catre cei prezenti la 
sedinta .
   Se trece la punctul I 
Doamna Grigore Rodica – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
expunerea de motive privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018.
Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba  cum s-a facut bugetul local ,  daca s-a 
facut reducerea de 10% fata de anul 2017si daca s-a aprobat planul de achizitii de 
investitii pe anul 2018 . Domnul consilier mai intreaba daca ne incadram pentru 
cheltuielile de functionare si de dezvoltare .
Domnul Primar Dinu Marian – spune ca avem bani si pentru functionare si 
dezvoltare .
Domnul consilier Corlau Lucian – spune ca suma de la materiale este cam mare .
Doamna Grigore Rodica – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – spune ca este 
redusa cu 10% , este aprobat pe baza executiei anului 2017 , ele sunt create de 
Ordonanta nr.  79/2017 . 
Domnul consilier Corlau Lucian  spune cat s-a incasat din taxa pe teren extravilan .
Domnul Primar spune cat s-a incasat .
Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba pentru cine se dau banii de recreere si  
ca nu se poate face plata catre religie fara avizul Episcopiei . 
Doamna Grigore Rodica – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL -  explica 
pentru ce sunt sumele prevazute in buget .
Domnul consilier Corlau Lucian -  intreaba daca este prezentat si planul de achizitii
publice .



    Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si doamna  presedinte de
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti 
adoptandu-se o hotarare in acest sens .
 Punctul II 
Doamna Grigore Rodica – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
expunerea de motive privind utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 
3.644.500 lei pentru sectiunea de dezvoltare  .
Domnul consilier Corlau Lucian spune ca 37mii lei este total functionare si 120 mii
lei  din dezvoltare .
Nu mai  sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti 
adoptandu-se o hotarare in acest sens .
  Punctul III
Domnul Primar Dinu Marian – prezinta expunerea de motive privind alocarea 
sumei de 10.000 lei  in vederea organizarii unor festivitati  cultural artistice cu 
ocazia sarbatoririi zilei  de 8 Martie .
Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba ca nu avem sponsorizari .
Domnul primar spune ca nu avem sponsorizari in acest sens . 
   Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti 
adoptandu-se o hotarare in acest sens .
Punctul IV
Domnul  primar  –  prezinta  expunerea  de  motive  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici si a studiului de fezabilitate , proiect tehnic si a documentatiei
de  executie   a  obiectivului  de  investitii  ,,  Construire  Imprejmuire   Cimitir  ,
Comuna Vladeni , Judetul Ialomita“.
 Domnul consilier Corlau Lucian – intreaba pe ce parte se face acest gard  si daca
s-a facut cartea funciara . 
   Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti 
adoptandu-se o hotarare in acest sens .
V. Diverse 
       Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal .

             Presedinte de sedinta ,                                                P. Secretar ,
           STROE FLORENTINA                                  DRAGOMIR VASILICA 
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