
           R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIULNIŢA

         PROCES - VERBAL
încheiat astăzi  09.01.2014 în şedinţa  de îndată a consiliului local

al comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa

Sunt prezenţi: Militaru Viorel,  Voicu Claud, Gheorghe Gheorghe, Vetu Mihaela, Belu

Ionuţ, Vetu Vasile, Tănase Gheorghe, Grigore Constantin, Măchiţă Dafiniţa şi Ciobanu Valentin.

Lipseşte :Mihai Dumitru. Şedinţa este legal constituită. Mai participă: primarul comunei –Gheorghe

Stelică şi secretarul comunei - Ţigău Daniel Orlando.

Secretarul comunei dă citire procesului verbal al şedinţei ordinare din 13 decembrie 2013 şi

nu sunt obiecţii din partea consilierilor referitor la conţinutul procesului verbal, acesta fiind aprobat

în unanimitate de către consilierii prezenţi.  

De asemenea se aduce la cunoştinţă faptul că trebuie ales un alt preşedinte de şedinţă,

deoarece mandatul domnului Gheorghe Gheorghe a încetat. Este propus de către domnul Tănase

Gheorghe  pentru  a  fi  ales  domnul  Grigore  Constantin.  Se  supune  la  vot  şi  cu  votul  tuturor

consilierilor  prezenţi  (10)  este  adoptată  HCL  Ciulniţa  nr.1  privind  alegerea  preşedintelui  de

şedinţă .

Domnul preşedinte de şedinţă, Grigore Constantin, dă citire dispoziţiei Primarului comunei

Ciulniţa  nr.1  din  08.01.2014 privind convocarea şedinţei  de îndată de consiliu  cu următoarea

ordine de zi :

I.Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator –Primarul comunei

Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  local  a

deficitului secţiunii dezvoltare în sumă de 30.000 lei.  Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa-domnul

Gheorghe Stelică.

Înainte de a fi supusă la vot ordinea de zi domnul primar propune includerea pe ordinea de

zi a unui proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării  unei finanţări  rambursabile interne în

valoare de  800 000 lei. Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa-domnul Gheorghe Stelică.

Ordinea  de  zi,  cu  completarea  propusă,   este  supusă la  vot  şi  aprobată  de către  toţi

consilierii prezenţi(10).

Punctul 1 al ordinii de zi  a fost epuizat.



La punctul  2  al  ordinii  de zi  iniţiatorul  prezintă proiectul  privind utilizarea  excedentului

bugetului local al comunei Ciulniţa din anii precedenţi pentru .

Domnul primar arată faptul că suma de 30 000 lei va fi utilizată pentru acoperirea definitivă

a  deficitului  secţiunii  dezvoltare  în  sumă  de  30.000  lei,  prezentând  în  prealabil  şi  adresa

nr.223690/23.12.2013  a  Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  Ialomiţa  ,  prin  care  se

solicită prezentarea până la 10.01.2014 a acestui act administrativ. 

Neexistând luări de cuvânt şi nici întrebări, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul

de hotărâre analizat. Cu votul a 10 consilieri din 10 prezenţi se adoptă HCL Ciulniţa nr.2  privind

acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii dezvoltare în sumă de

30.000 lei.

  La punctul 3 al ordinii de zi iniţiatorul prezintă proiectul privind aprobarea contractării unei

finanţări  rambursabile interne în valoare de  800 000 lei.  Domnul primar afirmă că a solicitat

includerea pe ordinea de zi a acestui proiect pentru că în urma consultărilor privind bugetul pe

anul  2014,  care  au  avut  loc  cu  preşedintele  consiliului  judeţean,  a  decis  că  pentru  a  putea

convinge forurile  superioare de ferma intenţie  de a realiza investiţii  şi  pentru a putea solicita

sprijin, trebuie făcute toate diligenţele posibile, inclusiv acesta de a solicita aprobarea contractării

unui împrumut .

Domnul Ciobanu Valentin afirmă că este conştient de necesitatea modernizării comunei,

dar această sumă de 800 000 lei poate fii restituită, există fonduri, investiţia privind canalizarea

poate fi susţinută ? Domnul primar răspunde că împrumutul se va contracta pe o perioadă de 10

ani şi în fiecare an va fi  rezervat 1 miliard din bugetul local  pentru ratele aferente creditului.

Domnul Grigore Constantin consideră că nu trebuie să ajungem în situaţia în care trebuie

majorate impozitele şi taxele locale pentru a putea suporta ratele creditului.

Domnul primar afirmă că nimănui nu îi place să se îndatoreze , dar în momentul actual este

singura soluţie de a evolua.

Neexistând luări de cuvânt şi nici întrebări, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul

de  hotărâre  analizat.  Se adoptă cu  9  voturi  pentru  şi  o  abţinere(  Tănase  Gheorghe)    HCL

Ciulniţa nr.3  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de  800

000 lei.

În final  se predă domnului Militaru Viorel  materialul privind datornicii la bugetul local , care

înregistrează debite peste 500 lei pe fiecare sat în parte şi acesta îl prezintă în cadrul şedinţei.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GRIGORE CONSTANTIN                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO


