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PROCES – VERBAL 
 
 

         Incheiat astazi, 08.01.2019, în cadrul sedintei de îndată a Consiliului local al 
comunei Marculesti, judetul Ialomita, la care participa domnul Ciriblan Romeo - Sorin, 
primarul comunei Mărculeşti, doamna Davidescu Ştefania - Felicia, secretar al comunei 
Mărculeşti şi următorii consilieri locali: Constantin Stelian, Niţu Cicerone, Sima 
Adrian, Avramescu Ion, Zamfir Dorinel, Hitianu Valentin, Danciu Marian, Nedelcu – 
Marcu Adelina, Ghinea Vasile și Popovici George. Lipseşte de la ședință domnul 
consilier Ioniţă Victor. 
        Consilierii locali au fost convocaţi prin dispoziţia primarului nr. 1 din 07.01.2019. 
      Convocarea consilierilor a fost făcută individual prin adresa nr. 29 din 07.01.2019, 
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 alegerea preşedintelui de şedinţă; 
3.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitelor secțiunilor de 
funcționare și de dezvoltare, sursa A “ Buget local ” din excedentul anului 2018; 
      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 20.12.2018. 
      Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, respectiv ” Proiect de hotarare privind 
alegerea președintelui de ședință ”, la solicitarea domnului presedinte al sedintei de 
astazi, se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului și raportul 
secretarului. 
       Consilierii locali îl propun, în unanimitate, ca președinte de ședință pe domnul 
consilier Avramescu Ion. 
      Domnul presedinte al sedintei de astazi supune la vot proiectul de hotarare privind 
alegerea președintelui de ședință și se adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 1 
din 08.01.2019.  
        Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, respectiv ” Proiect de hotarare privind 
acoperirea definitivă a deficitelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare, sursa A “ 
Buget local ” din excedentul anului 2018 ”, la solicitarea domnului presedinte al 
sedintei de astazi, se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului 
și referatul 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 acoperirea definitivă a deficitelor secțiunilor de 
funcționare și de dezvoltare, sursa A “ Buget local ” din excedentul anului 2018 și se 
adopta, cu unanimitate de voturi, hotararea nr. 2 din 08.01.2019. 
       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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