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PROCES – VERBAL

       Incheiat astazi, în cadrul sedintei de îndată a Consiliului local al comunei Mărculesti,
judetul Ialomita, din data de 29.04.2016, 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, Ciurea Alexandru și Sima Adrian. 
        Consilierii locali au fost convocaţi prin dispoziţia primarului nr. 104 / 28.04.2016. 
       Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin adresa nr. 1406 / 28.04.2016, de
către  secretarul  comunei  Mărculeşti,  în  care  au  fost  precizate:  data,  ora  şi  locul
desfăşurării şedinţei.
         Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 11 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  modificarea  hotărârii  Consiliului  local  nr.  54  din
27.11.2006 privind  însuşirea inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc domeniul  privat  al
comunei Mărculeşti, judeţul Ialomiţa;
3.Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului local nr. 61 din 23.12.2015
privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 2016;
    Consilierii  locali  sunt,  în  unanimitate,  de  acord cu  ordinea de  zi  așa cum a fost
propusă. 
   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 24.03.2016.    
     Pentru punctul nr.  2 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare privind
modificarea  hotărârii  Consiliului  local  nr.  54  din   27.11.2006  privind  însuşirea
inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  al  comunei  Mărculeşti,  judeţul
Ialomiţa “ ,  la solicitarea  doamnei presedinte al sedintei de astazi,  secretarul comunei
prezintă  proeictul  de  hotărâre  împreună  cu  anexa  la  acesta,  expunerea  de  motive  a
primarului și raportul compartimentului de specialitate.
    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 modificarea 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. 20 din 29.04.2016.
    Pentru punctul  nr.  3 de pe ordinea de zi,  respectiv  ” Proiect de hotarare  privind
modificarea hotărârii  Consiliului  local  nr.  61 din 23.12.2015 privind stabilirea taxelor
speciale  pentru  anul  2016 “,  secretarul  comunei  prezinta,  la  solicitarea  doamnei
presedinte al sedintei de astazi, expunerea de motive a primarului impreuna cu proiectul
de hotarare privind  modificarea hotărârii Consiliului local nr. 61 din 23.12.2015 privind
stabilirea taxelor speciale pentru anul 2016 și raportul secretarului.



    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 modificarea hotărârii Consiliului local nr. 61 din 23.12.2015 privind
stabilirea  taxelor  speciale  pentru  anul  2016 si  se  adopta,  cu  unanimitate  de  voturi,
hotararea nr. 21 din 29.04.2016.
     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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