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PROCES – VERBAL 
 
 

       Incheiat astazi, 20.12.2016, in cadrul sedintei de îndată a Consiliului local 
Marculesti, judetul Ialomita, la care participa domnul Ciriblan Romeo - Sorin, primarul 
comunei Mărculeşti, domnişoara Geambaşu Ştefania - Felicia, secretar al comunei 
Mărculeşti şi următorii consilieri locali: Avramescu Ion, Popovici George, Zamfir 
Dorinel, Constantin Stelian, Danciu Marian, Hitianu Valentin, Marcu Afrodita, Niţu 
Cicerone, Sima Adrian. Lipsesc de la ședință domnul consilier Ghinea Vasile și doamna 
consilier Nedelcu – Marcu Adelina. 
       Consilierii locali au fost convocaţi prin dispoziţia primarului nr. 271 din 19.12.2016. 
       Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin adresa nr. 4152 din 
19.12.2016, de către secretarul comunei Mărculeşti, în care au fost precizate: data, ora 
şi locul desfăşurării şedinţei. 
         Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 9 consilieri din 11 consilieri în funcţie.    
         Secretarul comunei aduce la cunoştinţă consilierilor locali faptul că mandatul de 
preşedinte de şedinţă al domnului Avramescu Ion a expirat, domnul primar propunând 
completarea ordinii de zi prin includerea proiectului de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință. 
     Consilierii locali sunt, în unanimitate, de acord cu completarea ordinii de zi și 
discutarea ei astfel: 
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
2.Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare; 
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2016; 
4.Adresa Inspectoratului Școlar Județean Ialomița nr. 15066 din 12.12.2016; 
 
     Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, se alege, cu unanimitate de voturi, ca 
preşedinte de şedinţă domnul Constantin Stelian, prin hotărârea nr. 50 din 20.12.2016. 
     Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, secretarul comunei supune aprobării 
consilierilor locali şi aceştia aprobă, cu unanimitate de voturi, procesul – verbal al 
şedinţei din data de 29.11.2016.     
     Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, respectiv ” Proiect de hotarare privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 “, la solicitarea 
domnului presedinte al sedintei de astazi, secretarul comunei prezinta proiectul de 
hotărâre, anexele la proiectul de hotărâre, împreună cu expunerile de motive ale 
primarului și rapoartele contabilului. 
     Domnul presedinte de sedinta intreaba daca exista nelamuriri cu privire la prezentul 
proiectul de hotarare. 
      Neexistand nelamuriri, domnul presedinte al sedintei de astazi supune la vot 
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2016 si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 51 din 20.12.2016. 
       Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, secretarul comunei prezintă, la solicitarea 
președintelui de ședință, adresa Inspectoratului Școlar Județean Ialomița nr. 15066 din 
12.12.2016, conform căreia consiliul local are obligația de a solicita inspectoratului 



școlar emiterea avizului conform privind structura rețelei școlare propusă să 
funcționeze în anul școlar 2017 / 2018. 
          
           Prin adresa nr. 978 / 15.12.2016, Școala Gimnazială „ Alexandru Rădulescu „ 

comunică Consiliului local propunerea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017 

/ 2018, respectiv: 2 grupe grădiniţă; patru clase învăţământ primar din care o clasă 

simultan formată din clasa pregătitoare și clasa I; 2 clase simultan învăţământ gimnazial, 

din care o clasă simultan este formată din clasele a V - a și a VI - a și o clasă simultan 

este formată din clasele a VII -a și a VIII – a. 

           Consilierii locali sunt de acord, în unanimitate, cu planul de școlarizare propus 

și se va solicita avizul conform al inspectoratului școlar, domnul primar al comunei 

fiind împuternicit să semneze adresa.  

          Neexistand alte proiecte pe ordinea de zi, domnul presedinte al sedintei de astazi 
declara sedinta inchisa. 
          Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal. 
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