
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARCULESTI

PROCES – VERBAL

       Incheiat astazi,  în cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Marculesti, judetul
Ialomita,  din  data  de  24.03.2016,  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,  Sima  Adrian.  Lipsește  de  la  ședință  domnul  consilier
Ciurea Alexandru. 
           Consilierii locali au fost convocaţi prin dispoziţia primarului nr. 67 / 18.03.2016. 
           Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin adresa nr. 943 / 18.03.2016,
de  către  secretarul  comunei  Mărculeşti,  în  care  au  fost  precizate:  data,  ora  şi  locul
desfăşurării şedinţei.
         Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 10 consilieri din 11 consilieri în funcţie.
     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  indicatorilor  tehnico  –  economici  actualizați
pentru  obiectivul  de  investiții  „  Modernizare  drumuri  şi  rigole,  comuna  Mărculeşti,
judeţul Ialomiţa „;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul local a sumei de 40.000 lei,
necesară în vederea desfășurării activităților ocazionate de serbarea evenimentului „ Ziua
comunei Mărculești „;
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei
Parohiei Mărculești;
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul
2016;
6.Proiect  de  hotărâre  privind  completarea hotărârii  Consiliului  local  nr.  54  din
27.11.2006 privind  însuşirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  al
comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa;
7.Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti
nr. 26 din 30.06.2014 privind atestarea domeniului  public al  comunei Mărculeşti,  judeţul
Ialomiţa;
8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de
fezabilitate – pentru obiectivul de investiţie „ Modernizarea sistemului de alimentare cu
apă,  comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa „
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, cu titlu
oneros,  asupra  unor  terenuri,  proprietate  privată  a  comunei  Mărculeşti,  în  vederea
realizării de locuinţe şi spaţii asociate acestora;
     Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu următoarele:
1.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico  –  economice  -  proiect
tehnic, detalii de execuție și documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor
de construire -  pentru obiectivul de investiţie „ Racorduri canalizare menajeră în comuna
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa „;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza DTAC
–  pentru  obiectivul  de  investiție  „  Construire  teren  sintetic  cu  nocturnă,  comuna
Mărculești, județul Ialomița ”,



3.Prezentarea  raportului  primarului  privind  starea  economică,  socială  și  de  mediu  a
comunei Mărculești la sfârșitul anului 2015;
4. Prezentarea raportului primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public și
privat aparținând comunei Mărculești la sfârșitul anului 2015; 
   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  indicatorilor  tehnico  –  economici  actualizați
pentru  obiectivul  de  investiții  „  Modernizare  drumuri  şi  rigole,  comuna  Mărculeşti,
judeţul Ialomiţa „;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul local a sumei de 40.000 lei,
necesară în vederea desfășurării activităților ocazionate de serbarea evenimentului „ Ziua
comunei Mărculești „;
4.Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei
Parohiei Mărculești;
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul
2016;
6.Proiect  de  hotărâre  privind  completarea hotărârii  Consiliului  local  nr.  54  din
27.11.2006 privind  însuşirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  al
comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa;
7.Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti
nr. 26 din 30.06.2014 privind atestarea domeniului  public al  comunei Mărculeşti,  judeţul
Ialomiţa;
8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de
fezabilitate – pentru obiectivul de investiţie „ Modernizarea sistemului de alimentare cu
apă,  comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa „
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, cu titlu
oneros,  asupra  unor  terenuri,  proprietate  privată  a  comunei  Mărculeşti,  în  vederea
realizării de locuinţe şi spaţii asociate acestora;
10.Proiect  de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico – economice - proiect
tehnic, detalii de execuție și documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor
de construire -  pentru obiectivul de investiţie „ Racorduri canalizare menajeră în comuna
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa „;
11.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnico  –  economice  –  faza
DTAC – pentru obiectivul de investiție „  Construire teren sintetic cu nocturnă, comuna
Mărculești, județul Ialomița ”,
12.Prezentarea  raportului  primarului  privind  starea  economică,  socială  și  de  mediu  a
comunei Mărculești la sfârșitul anului 2015;
13. Prezentarea raportului primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public și
privat aparținând comunei Mărculești la sfârșitul anului 2015; 
    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 03.02.2016.    
     Pentru punctul nr.  2 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare privind
aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  actualizați  pentru  obiectivul  de  investiții
„ Modernizare drumuri şi rigole, comuna Mărculeşti, judeţul Ialomiţa  “ , la solicitarea
doamnei presedinte al sedintei de astazi, secretarul comunei prezinta proiectul de hotărâre
împreună cu expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
devizul  general  actualizat  de  către  proiectant  și  avizul  comisiei  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  indicatorilor  tehnico  –  economici  actualizați  pentru
obiectivul  de  investiții  „  Modernizare  drumuri  şi  rigole,  comuna  Mărculeşti,  judeţul
Ialomiţa  si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 10 din 24.03.2016.
    Pentru punctul  nr.  3 de pe ordinea  de zi,  respectiv   ” Proiect  de hotarare  privind
aprobarea  utilizării  din  bugetul  local  a  sumei  de  40.000  lei,  necesară  în  vederea
desfășurării activităților ocazionate de serbarea evenimentului „ Ziua comunei Mărculești
“,  secretarul  comunei  prezinta,  la  solicitarea  doamnei presedinte  al  sedintei  de astazi,
proiectul  de  hotarare împreună  cu  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul
compartimentului  de  specialitate  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.
      Domnul consilier Ciriblan Gheorghe menționează că este de acord să se serbeze
evenimentul  „ Ziua comunei  Mărculești   “,  dar fondurile  necesare să fie obținute din
sponsorizări.
     Neexistând alte  nelamuriri,  doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot
proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării din bugetul local a sumei de 40.000 lei,
necesară în vederea desfășurării activităților ocazionate de serbarea evenimentului „ Ziua
comunei Mărculești „ si se adopta, cu șase voturi “ pentru „ și patru voturi „ împotriva „,
hotararea nr. 11 din 24.03.2016. 
      Au votat „ pentru ” urmatorii consilieri locali: Clinciu Ilie, Marcu Floridor, Nedelcu
Marcu  Adelina,  Marcu  Afrodita,  Ioniță  Victor,  Sima Adrian.  Au votat  “  împotrivă  ”
următorii  consilieri locali: Ciriblan Gheorghe, Ion Victor, Petrovici Nicolae și Hitianu
Valentin.
     Pentru punctul  nr.  4 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
alocarea  unui  sprijin  financiar  de  la  bugetul  local  al  comunei  Parohiei  Mărculești “,
secretarul  comunei  prezinta,  la  solicitarea  doamnei presedinte  al  sedintei  de  astazi,
proiectul de hotărâre împreună cu  expunerea de motive a primarului,  cererea nr. 4 din
29.01.2016 a Parohiei Mărculești și adresa nr. 487 din 08.02.2016 a Patriarhiei Române –
Episcopia  Sloboziei  și  Călărașilor,  precum și  documentele  anexate acestora,  respectiv
contractul de prestări servicii nr. 176 / 17.09.2015, încheiat între Parohia Mărculești și SC
Acva Impex Srl Slobozia, având ca obiect serviciului de proiectare pentru obiectivul de
investiție „  Reabilitare  împrejmuire  incinta Biserica parohială   ”, declarația pe propria
răspundere a preotului  paroh, întocmită conform prevederilor legale, avizul  unității  de
cult  centrale  –  adresa  nr.  1196  din  18.12.2015  a  Episcopiei  Sloboziei  și  Călărașilor,
certificatul  de  înregistrare  fiscală  a  Parohiei  Mărculești,  extras  de  cont  Parohia
Mărculești, precum și raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiei pentru
agricultura, activitati economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia
mediului.
       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 alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei
Parohiei  Mărculești si  se  adopta,  cu  unanimitate  de  voturi,  hotararea  nr.  12 din
24.03.2016.
     Pentru punctul  nr.  5 de pe ordinea de zi,  respectiv  ” Proiect  de hotarare  privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 „ , secretarul comunei
prezinta,  la  solicitarea  doamnei presedinte  al  sedintei  de  astazi,  proiectul  de  hotarare
împreună cu expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
adresa Administrației  Județene a  Finanțelor  Publice  Ialomița 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 si se
adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 13 din 24.03.2016.
     Pentru punctul nr.  6 de pe ordinea de zi,  respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
completarea hotărârii  Consiliului  local  nr.  54  din  27.11.2006  privind  însuşirea
inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  al  comunei  Mărculeşti,  judeţul
Ialomiţa  “, secretarul comunei prezinta, la solicitarea  doamnei presedinte al sedintei de
astazi,  proiectul  de  hotărâre  împreună anexa  la  acest  proiect, expunerea  de  motive  a
primarului,  raportul  compartimentului  de  specialitate  și  avizul  comisiei  pentru
agricultura, activitati economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia
mediului.
     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 completarea hotărârii Consiliului local nr. 54 din 27.11.2006
privind  însuşirea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  al  comunei
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr.  14 din
24.03.2016.
    Pentru punctul  nr.  7 de pe ordinea  de zi,  respectiv   ” Proiect  de hotarare  privind
completarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 26 din 30.06.2014 privind
atestarea domeniului public al 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  și anexa la proiectul de hotărâre,  raportul
compartimentului  de  specialitate,  adresa  Direcției  pentru  Cultură  Ialomița  și  avizul
comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economice,  financiare,  amenajarea  teritoriului,
urbanism si protectia mediului.
    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 completarea hotărârii Consiliului local al comunei Mărculeşti nr. 26 din
30.06.2014 privind atestarea domeniului public al comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa si se
adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 15 din 24.03.2016.
     Pentru punctul  nr.  8 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de fezabilitate – pentru obiectivul
de investiţie „ Modernizarea sistemului de alimentare cu apă,  comuna Mărculeşti, judeţul
Ialomiţa  “, secretarul comunei prezinta, la solicitarea doamnei presedinte al sedintei de
astazi, expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul de hotarare  și anexa la
proiectul  de  hotărâre,  respectiv  studiul  de  fezabilitate,   raportul  compartimentului  de
specialitate  și  avizul  comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economice,  financiare,
amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului.
    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 aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiu de fezabilitate
– pentru obiectivul de investiţie „ Modernizarea sistemului de alimentare cu apă,  comuna
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa „ si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 16 din
24.03.2016.



    Pentru punctul  nr.  9 de pe ordinea  de zi,  respectiv   ” Proiect  de hotarare  privind
aprobarea constituirii  unor drepturi de superficie, cu titlu oneros, asupra unor terenuri,
proprietate  privată  a  comunei  Mărculeşti,  în  vederea  realizării  de  locuinţe  şi  spaţii
asociate  acestora “,  secretarul  comunei  prezinta,  la  solicitarea  doamnei presedinte  al
sedintei de astazi, expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul de hotarare și
anexele la  proiectul  de  hotărâre,  raportul  compartimentului  de  specialitate  și  avizul
comisiei  pentru  agricultura,  activitati  economice,  financiare,  amenajarea  teritoriului,
urbanism si protectia mediului.
    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  aprobarea  constituirii  unor  drepturi  de  superficie,  cu  titlu  oneros,
asupra unor terenuri, proprietate privată a comunei Mărculeşti,  în vederea realizării de
locuinţe şi spaţii asociate acestora „ si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr.
17 din 24.03.2016.
     Pentru punctul nr.  10 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
aprobarea  documentaţiei  tehnico  –  economice  -  proiect  tehnic,  detalii  de  execuție  și
documentația  tehnică  pentru  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construire  -   pentru
obiectivul de investiţie „ Racorduri canalizare menajeră în comuna Mărculeşti,  judeţul
Ialomiţa “, secretarul comunei prezinta, la solicitarea  doamnei presedinte al sedintei de
astazi, expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul de hotarare și anexele la
proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de specialitate.
    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 aprobarea documentaţiei tehnico – economice - proiect tehnic, detalii
de execuție și documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire -
pentru obiectivul  de investiţie „ Racorduri  canalizare menajeră în comuna Mărculeşti,
judeţul Ialomiţa „ si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 18 din 24.03.2016.
     Pentru punctul nr.  11 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
aprobarea  documentației  tehnico  –  economice  –  faza  DTAC  –  pentru  obiectivul  de
investiție „ Construire teren sintetic cu nocturnă, comuna Mărculești, județul Ialomița “,
secretarul  comunei  prezinta,  la  solicitarea  doamnei presedinte  al  sedintei  de  astazi,
expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul de hotarare și anexa la proiectul
de hotărâre și raportul compartimentului de specialitate.
    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 aprobarea documentației tehnico – economice – faza DTAC – pentru
obiectivul  de  investiție  „  Construire  teren  sintetic  cu  nocturnă,  comuna  Mărculești,
județul Ialomița  „ si se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 19 din 24.03.2016.
     În  continuare,  domnul  primar  al  comunei  prezintă  membrilor  Consiliului  local
raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Mărculești la sfârșitul
anului  2015 și  raportul  privind  gestionarea  bunurilor  din  domeniul  public  și  privat
aparținând comunei Mărculești la sfârșitul anului 2015.
     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.

       PRESEDINTE,                                                                       SECRETAR,                   
  MARCU AFRODITA                                           GEAMBASU STEFANIA - FELICIA
                                                        


