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PROCES – VERBAL

       Incheiat astazi,  în cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Marculesti, judetul
Ialomita,  din  data  de  03.02.2016,  la  care  participa  domnul  Ciriblan  Romeo  Sorin,
primarul  comunei  Mărculeşti,  domnişoara  Geambaşu  Ştefania  -  Felicia,  secretar  al
comunei  Mărculeşti  şi  următorii  consilieri  locali:  Ciriblan Gheorghe, Clinciu Ilie,  Ion
Victor,  Marcu Floridor,  Nedelcu Marcu Adelina,  Hitianu Valentin,  Petrovici  Nicolae,
Marcu Afrodita, Ioniță Victor. Lipsesc de la ședință domnii consilieri Ciurea Alexandru
și Sima Adrian. 
           Consilierii locali au fost convocaţi prin dispoziţia primarului nr. 12 / 28.01.2016. 
         Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin adresa nr. 267 / 28.01.2016,
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  Sima Adrian a expirat.  Se alege, cu unanimitate de
voturi,  ca  preşedinte  de  şedinţă,  doamna  Marcu  Afrodita,  prin  hotărârea  nr.  3 din
03.02.2016.
      La solicitarea  preşedintelui  de  şedinţă,  secretarul  comunei  citeste  ordinea  de  zi
propusa pentru sedinta de astazi:
1.Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare;
2.Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului  local al comunei Mărculeşti  pe anul
2016;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti pentru anul 2016, modificat;
4.Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa;
5.Proiect de hotărâre privind participarea financiara a Comunei Mărculești  la sustinerea
proiectului  „Sprijin  pregatitor  pentru  elaborarea  strategiei  de dezvoltare  locala  pentru
Parteneriatul  GAL  DANUBIUS  IALOMITA-BRAILA”  in  conformitate  Decizia  de
finantare D 19100000011582300002/12.01.2016;
     Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță,
de asistență și / sau de reprezentare a Comunei Mărculești ;
2.Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  modalității  de  identificare  a  beneficiarilor
stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate;
   Consilierii  locali  sunt,  în  unanimitate,  de  acord  cu  completarea  ordinii  de  zi  și
dezbaterea ei astfel:
1.Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare;
2.Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului  local al comunei Mărculeşti  pe anul
2016;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti pentru anul 2016, modificat;
4.Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa;



5.Proiect de hotărâre privind participarea financiara a Comunei Mărculești  la sustinerea
proiectului  „Sprijin  pregatitor  pentru  elaborarea  strategiei  de dezvoltare  locala  pentru
Parteneriatul  GAL  DANUBIUS  IALOMITA-BRAILA”  in  conformitate  Decizia  de
finantare D 19100000011582300002/12.01.2016;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță,
de asistență și / sau de reprezentare a Comunei Mărculești ;
7.Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  modalității  de  identificare  a  beneficiarilor
stimulentului educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi
modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate;
               
     Pentru  punctul  nr.  1  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 18.01.2016.    
     Pentru punctul nr.  2 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului local al comunei Mărculeşti pe anul 2016 “ , la solicitarea doamnei
presedinte al sedintei de astazi, domnul primar al comunei și doamna Ene Elena, contabil
în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei,  prezinta  bugetul  propus  al
comunei Mărculeşti pe anul 2016 și lista investițiilor pentru anul 2016. Bugetul propus
este avizat de Comisia  pentru agricultură,  activităţi  economice,  financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism şi protecţia mediului.
    Doamna presedinte de sedinta intreaba daca exista  nelamuriri cu privire la prezentul
proiectul de hotarare.
      Neexistand nelamuriri, doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot proiectul
de hotarare  privind  aprobarea bugetului local al comunei Mărculeşti pe anul 2016 si se
adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 4 din 03.02.2016.
    Pentru punctul  nr.  3 de pe ordinea  de zi,  respectiv   ” Proiect  de hotarare  privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  comunei  Mărculeşti  pentru  anul  2016,  modificat “,  secretarul  comunei
prezinta, la solicitarea  doamnei presedinte al sedintei de astazi, expunerea de motive a
primarului  impreuna  cu proiectul  de hotarare privind  aprobarea Planului  de ocupare  a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti
pentru anul 2016, modificat, anexa la prezentul proiect de hotarare, raportul secretarului,
adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si avizul comisiei pentru agricultura,
activitati economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului.
    Doamna presedinte de sedinta intreaba daca exista nelamuriri cu privire la prezentul
proiectul de hotarare.
     Neexistand nelamuriri, doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot proiectul
de  hotarare  privind aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti pentru anul 2016, modificat si
se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 5 din 03.02.2016.
     Pentru punctul  nr.  4 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
modificarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  aparatului  de  specialitate  al
primarului  comunei  Mărculeşti,  judeţul  Ialomiţa  “,  secretarul  comunei  prezinta,  la
solicitarea  doamnei presedinte al sedintei de astazi, expunerea de motive a primarului
impreuna cu proiectul de hotarare privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa, anexele
la  prezentul  proiect  de  hotărâre, raportul  secretarului,  avizul  comisiei  juridice  și  de
disciplină si  avizul  comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economice,  financiare,
amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului.
        Domnul consilier Ciriblan Gheorghe întreabă dacă numărul funcționarilor publici
din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu este prea mare?



         Secretarul comunei răspunde că posturile din statul de funcții sunt posturi unice iar
conform prevederilor  Legii  nr.  188  /  1999,  activitățile  ce  presupun  exercitarea  unor
prerogative de putere publică, expres prevăzute de legea menționată anterior, trebuie să
fie exercitate de persoane cu statut de funcționar public.
     Doamna presedinte  de  sedinta  intreaba daca  exista  alte  nelamuriri  cu  privire  la
prezentul proiectul de hotarare.
      Neexistand  alte  nelamuriri,  doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot
proiectul  de  hotarare  privind  modificarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa si se adopta,
cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 6  din 03.02.2016.
     Pentru punctul  nr.  5 de pe ordinea de zi,  respectiv  ” Proiect  de hotarare  privind
participarea financiara a Comunei Mărculești  la sustinerea proiectului „Sprijin pregatitor
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru Parteneriatul GAL DANUBIUS
IALOMITA-BRAILA” in conformitate Decizia de finantare D 19100000011582300002 /
12.01.2016 “, secretarul comunei prezinta, la solicitarea doamnei presedinte al sedintei de
astazi,  expunerea  de  motive  a  primarului  impreuna  cu  proiectul  de  hotarare  privind
participarea financiara a Comunei Mărculești  la sustinerea proiectului „Sprijin pregatitor
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru Parteneriatul GAL DANUBIUS
IALOMITA-BRAILA” in conformitate Decizia de finantare D 19100000011582300002 /
12.01.2016, referatul  contabilului  și  avizul  comisiei  pentru  agricultura,  activitati
economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului.
     Doamna presedinte de sedinta intreaba daca exista nelamuriri cu privire la prezentul
proiectul de hotarare.
      Neexistand nelamuriri, doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot proiectul
de hotarare privind participarea financiara a Comunei Mărculești  la sustinerea proiectului
„Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru Parteneriatul
GAL  DANUBIUS  IALOMITA-BRAILA”  in  conformitate  Decizia  de  finantare  D
19100000011582300002  /12.01.2016 si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea
nr. 7 din 03.02.2016.
     Pentru punctul nr.  6 de pe ordinea de zi,  respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
aprobarea  achiziționării  de  servicii  juridice  de  consultanță,  de  asistență  și  /  sau  de
reprezentare a Comunei Mărculești “, secretarul comunei prezinta, la solicitarea doamnei
presedinte al sedintei de astazi, expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul
de  hotarare  privind  aprobarea  achiziționării  de  servicii  juridice  de  consultanță,  de
asistență și / sau de reprezentare a Comunei Mărculești și raportul secretarului.
      Domnul consilier Ciriblan Gheorghe consideră că ar trebui să fie angajat un consilier
juridic.
   Domnul  primar  menționează  că  față  de  cheltuielile  ocazionate  de  contractarea
serviciilor  juridice  de  consultanță,  de  asistență  și  /  sau  de  reprezentare  a  Comunei
Mărculești, cheltuielile ocazionate cu un consilier juridic, angajat propriu, sunt mult mai
mari. 
      Cheltuielile ocazionate de contractarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență
și / sau de reprezentare a Comunei Mărculești, în perioada 2013 – 2015 se prezintă astfel:
în anul 2013 – 1488 lei; în anul 2014 – nu s-au contractat servicii juridice de consultanță,
de asistență și / sau de reprezentare a Comunei Mărculești iar în anul 2015 – 6200 lei.
       Domnul primar aduce, de asemenea la cunoștința consilierilor locali, dosarele aflate
pe rol,  în care s-au contractat servicii juridice de consultanță,  de asistență și / sau de
reprezentare a Comunei Mărculești :

 litigiul  cu Camera de Conturi  Ialomița,  ca urmare a controlului  din anul 2014,
privind taxa pentru terenurile arendate, proprietatea parohiei și a școlii, se află în
faza de recurs, la Curtea de Apel București; în fond ni s-a respins cererea;



 litigiul  cu Camera de Conturi  Ialomița,  ca urmare a controlului  din anul 2011,
privind unele drepturi salariale, s-a soluționat definit și irevocabil în anul 2015;
cererea ne-a fost respinsă;

 litigiul cu Socolescu Ana Maria Tulia, privind impozitele datorate de către aceasta
bugetului local, se află în faza judecății în fond;

 în litigiul cu SC URBAN SA, în care aceasta din urmă a solicitat obligarea noastră
la plata unor sume, în fond li s-a respins cererea;

     Secretarul comunei asigură evidenţa hotărârilor judecătoreşti, a proceselor civile sau
de altă natură în care comuna este parte, formularea cererilor de chemare în judecată şi a
întâmpinărilor în litigiile privind fondul funciar, întocmirea contractelor de concesiune,
de superficie, închiriere, dare în administrare, neputând asigura însă integral consultanța
juridică, asistența și / sau reprezentarea de care  unitatea administrativ – teritorială trebuie
să beneficieze în raport  cu volumul și / sau complexitatea dosarelor  aflate, în diferite
stadii, pe rolul instanțelor de judecată.
       Consilierii  locali sunt,  în unanimite, de acord cu cele prezentate și contractarea
serviciilor  juridice  de  consultanță,  de  asistență  și  /  sau  de  reprezentare  a  Comunei
Mărculești, în dosarele menționate.
    Doamna presedinte  de  sedinta  intreaba  daca  exista  alte nelamuriri  cu  privire  la
prezentul proiectul de hotarare.
      Neexistand  alte  nelamuriri,  doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot
proiectul de hotarare  privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță,
de asistență și / sau de reprezentare a Comunei Mărculești si se adopta, cu unanimitate de
voturi, hotararea nr. 8 din 03.02.2016.
    Pentru punctul  nr.  7 de pe ordinea  de zi,  respectiv   ” Proiect  de hotarare  privind
stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat sub
formă  de  tichete  sociale  pentru  grădiniţă,  precum  şi  modalitatea  de  soluţionare  a
situaţiilor identificate “, secretarul comunei prezinta, la solicitarea doamnei presedinte al
sedintei de astazi, expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul de hotarare
privind  stabilirea  modalității  de  identificare  a  beneficiarilor  stimulentului  educaţional
acordat  sub  formă  de  tichete  sociale  pentru  grădiniţă,  precum  şi  modalitatea  de
soluţionare a situaţiilor identificate și raportul secretatului.
    Doamna presedinte  de  sedinta  intreaba  daca  exista  alte  nelamuriri  cu  privire  la
prezentul proiectul de hotarare.
      Neexistand nelamuriri, doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot proiectul
de  hotarare  privind  stabilirea  modalității  de  identificare  a  beneficiarilor  stimulentului
educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, precum şi modalitatea
de soluţionare a situaţiilor identificate si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr.
9 din 03.02.2016.
     Neexistand alte proiecte pe ordinea de zi,  doamna presedinte al sedintei de astazi
declara sedinta inchisa.
         Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
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