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COMUNA CIULNIŢA

            PROCES - VERBAL
încheiat astăzi  13.03.2014 în şedinţa  de îndată a consiliului local

al comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa

Sunt prezenţi: Tănase Gheorghe,  Măchiţă Dafiniţa, Grigore Constantin, Militaru Viorel,  Voicu

Claud,  Gheorghe Gheorghe, Vetu Mihaela, şi Belu Ionuţ. Lipsesc : Mihai Dumitru, Ciobanu Valentin

şi Vetu Vasile, 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 27 februarie 2014 şi

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

unanimitate de către consilierii prezenţi. 

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

Ciulniţa nr. 102 din 12.03.2014 privind convocarea şedinţei de consiliu cu următoarea ordine de zi  :

I.Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Primarului comunei Ciulniţa pentru a

reprezenta consiliul local în instanţă. Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa-domnul Gheorghe Stelică.

Ordinea de zi este supusă la vot şi aprobată de către toţi consilierii prezenţi(8).

La unicul punct al  ordinii  de zi  iniţiatorul  prezintă proiectul  privind  aprobarea împuternicirii

Primarului comunei Ciulniţa pentru a reprezenta consiliul local în instanţă. Domnul primar arata că

este vorba despre dosarul  în care Instituţia Prefectului  a atacat HCL Ciulniţa nr.  25/2013 privind

stabilirea  taxei  speciale  de  salubrizare.  Este  contestată  legalitate  facilităţilor  stabilite  precum  şi

stabilirea unei taxe fixe de 9 lei pentru familiile cu mai mult de 3 membri.   Dosarul este pe rolul CA

Bucuresti pentru judecarea recursului înaintat de UAT Comuna Ciulniţa .

Preşedintele  de şedinţă supune la vot  proiectul  de hotărâre analizat.  Cu votul  pentru a 8

consilieri din 8 prezenţi se adoptă  HCL Ciulniţa nr.17   privind aprobarea împuternicirii  Primarului

comunei Ciulniţa pentru a reprezenta consiliul local în instanţă.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETAR,

           GRIGORE CONSTANTIN                          ŢIGĂU DANIEL ORLANDO


