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PROCES – VERBAL

       Incheiat astazi, în cadrul şedintei ordinare a Consiliului local al comuneiMarculesti,
judetul Ialomita, din data de 23.05.2016, 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, Ciurea Alexandru. Lipsește  de la ședință
doamna consilier Marcu Afrodita. 
           Consilierii locali au fost convocaţi prin dispoziţia primarului nr. 115 / 17.05.2016. 
           Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin adresa nr. 1630 / 17.05.2016,
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 Contului anual de execuţie a bugetului local al
comunei Mărculeşti pe anul 2015;
3.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat
preuniversitar de pe raza comunei Mărculeşti pentru anul şcolar 2016 / 2017;
4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei 
Parohiei Mărculești;
5.Proiect  de hotărâre privind  aprobarea Planului  de analiză şi acoperire a riscurilor  la
nivelul comunei Mărculeşti, pentru anul 2016;
6. Prezentarea raportului de control efectuat de către auditorii publici externi din cadrul
Camerei de Conturi Ialomița, privind modul de utilizare a fondurilor alocate unităților
administrativ – teritoriale de la bugetul de stat, prin MDRAP, înregistrat cu nr. 1502 din
06.05.2016. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță tehnică, ce
se  vor  concretiza  prin  întocmirea  unui  raport  tehnic  de  constatare,  având  ca  obiect
verificarea situațiilor de lucrări autorizate, decontate și realitatea lucrărilor executate în
teren, la zi, privind investiția „ Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în
comuna Mărculești, județul Ialomița  ”, lucrare în curs de execuție;
    Consilierii  locali  sunt,  în  unanimitate,  de  acord cu ordinea  de  zi  aşa 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 11.05.2016.    
     Pentru punctul nr.  2 de pe ordinea de zi, respectiv  ” Proiect de hotarare privind
aprobarea Contului  anual de execuţie a bugetului local al comunei Mărculeşti  pe anul
2015 “, la solicitarea doamnei presedinte al sedintei de astazi, secretarul comunei prezinta
proiectul de hotărâre împreună cu expunerea de motive a primarului, anexele la proiectul
de  hotărâre,  raportul  compartimentului  de  specialitate  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 Contului anual de execuţie a bugetului local al comunei
Mărculeşti  pe anul  2015 si  se  adopta,  cu unanimitate  de  voturi,  hotararea nr.  25 din
23.05.2016.
    Pentru punctul  nr.  3 de pe ordinea  de zi,  respectiv   ” Proiect  de hotarare  privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat  preuniversitar de pe raza
comunei Mărculeşti  pentru anul şcolar 2016 /  2017 “, secretarul  comunei  prezinta,  la
solicitarea  doamnei presedinte al sedintei de astazi,  proiectul de hotarare împreună cu
expunerea de motive a primarului, anexa la proiectul de hotărâre, raportul secretarului,
avizele  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Ialomiţa, avizul  comisiei  pentru  agricultura,
activitati economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia mediului şi
avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social – culturale şi culte.
       Domnul consilier Ciriblan Gheorghe întreabă câţi copii mai sunt înscrişi la grădiniţă.
Domnul  primar  răspunde că la  grădiniţă  mai  sunt în jur  de 54 de copii  iar la  şcoală
aproximativ 90.
    Doamna presedinte de sedinta intreaba daca exista nelamuriri cu privire la prezentul
proiectul de hotarare.
      Neexistând nelamuriri, doamna presedinte al sedintei de astazi supune la vot proiectul
de  hotarare  privind organizarea  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ  de  stat
preuniversitar de pe raza comunei Mărculeşti pentru anul şcolar 2016 / 2017 si se adopta,
cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 26 din 23.05.2016. 
     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. 32 din
23.12.2015 a Parohiei Mărculești și adresa nr. 487 din 08.02.2016 a Patriarhiei Române –
Episcopia  Sloboziei  și  Călărașilor,  precum și  documentele  anexate acestora,  respectiv
autorizaţia de contruire pentru obiectivul de investiție „  Reabilitare  împrejmuire  incinta
Biserica  parohială  ”,  avizul  Direcţiei  Judeţene  pentru  Cultură  Ialomiţa  nr.  1  din
08.02.2016, devizul general al lucrării, declarația pe propria răspundere a preotului paroh,
întocmită conform prevederilor legale, fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului
ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar,  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,  avizul comisiei pentru
agricultura, activitati economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si protectia
mediului  şi  avizul  comisiei  pentru  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi  protecţie
socială, activităţi social – culturale şi culte.
       Doamna presedinte de sedinta intreaba daca exista alte nelamuriri cu privire la
prezentul proiectul de hotarare.
          Domnul consilier Ciriblan Gheorghe consideră necesar şi propune ca din comisia
de recepţie a lucrării să facă parte şi reprezentanţi ai Consiliului local. 
      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.  27 din
23.05.2016.
           Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, respectiv „ Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  la  nivelul  comunei  Mărculeşti,
pentru  anul  2016 „  secretarul  comunei  prezinta,  la  solicitarea  doamnei presedinte  al



sedintei de astazi, proiectul de hotarare împreună cu expunerea de motive a primarului,
anexa la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate,  avizul comisiei
pentru agricultura, activitati economice, financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si
protectia  mediului  şi  avizul  comisiei  pentru  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi
protecţie socială, activităţi social – culturale şi culte.
    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 Planului  de analiză şi  acoperire  a  riscurilor  la
nivelul  comunei  Mărculeşti,  pentru anul 2016 si  se  adopta,  cu unanimitate  de voturi,
hotararea nr. 28 din 23.05.2016.
       Pentru punctul nr.  6 de pe ordinea de zi,  primarul comunei prezintă raportul de
control efectuat de către auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Ialomița,
privind modul de utilizare a fondurilor alocate unităților administrativ – teritoriale de la
bugetul de stat, prin MDRAP, înregistrat cu nr. 1502 din 06.05.2016. 
     Pentru punctul  nr.  7  de pe ordinea de zi,  respectiv  ” Proiect  de hotarare  privind
aprobarea  achiziționării  serviciilor  de  consultanță  tehnică,  ce  se  vor  concretiza  prin
întocmirea  unui  raport  tehnic  de  constatare,  având ca  obiect  verificarea  situațiilor  de
lucrări  autorizate,  decontate  și  realitatea  lucrărilor  executate  în  teren,  la  zi,  privind
investiția „ Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în comuna Mărculești,
județul Ialomița  ”, lucrare în curs de execuție „ 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 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  aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță tehnică, ce se vor
concretiza prin întocmirea unui raport tehnic de constatare, având ca obiect verificarea
situațiilor de lucrări autorizate, decontate și realitatea lucrărilor executate în teren, la zi,
privind  investiția  „  Sistem  centralizat  de  canalizare  și  stație  de  epurare  în  comuna
Mărculești, județul Ialomița  ”, lucrare în curs de execuție si se adopta, cu unanimitate de
voturi, hotararea nr. 29 din 23.05.2016.
          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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