ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDULEŞTI
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 06 februarie 2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al comunei
Răduleşti, în şedinţă ordinară, convocată de primarul comunei, domnul Micu Constantin, conform
dispoziţiei primarului numărul 1/29 ianuarie 2016.
În urma efectuării prezenţei la lucrările şedinţei de astăzi, se constată că este întrunit
cvorumul necesar şi prevăzut de lege pentru adoptarea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de
zi, fiind prezenţi toţi consilierii.
Ca iniţiator al convocării Consiliului Local în şedinţă, ia cuvântul domnul Micu Constantin
– primarul comunei, care dă citire proiectelor de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în şedinţa de
astăzi şi anume:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pe anul 2016;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de investiţii şi a planului de achiziţii publice
pe anul 2016;
4. Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare de pe raza localităţii Răduleşti;
5. Proiect de hotărâre pentru organizarea structurii de specialitate cu atribuţii în
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Răduleşti;
6. Diverse.
Ordinea de zi, supusă la vot, este aprobată în unanimitate de voturi.
Se deschid lucrările şedinţei prin prezentarea de către secretarul comunei a procesului verbal
al şedinţei anterioare, proces verbal aprobat cu unanimitate de voturi.
Ia cuvântul doamna Mihai Lăcrămioara care, în calitatea sa de preşedinte de şedinţă trece la
dezbaterea primului punct din ordinea de zi şi anume aprobarea bugetului local pe anul 2016.
Doamna preşedinte dă cuvântul contabilului, care prezintă proiectul de buget propus pentru
anul 2016. Sunt prezentate pentru început situaţia rămăşiţelor şi matricola pentru anul în curs şi
adresele AJFP Ialomiţa prin care au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate, precum şi pentru echilibrarea bugetului. Pe lângă sumele primite de la
AJFP Ialomiţa au mai fost alocate sume din unele venituri ale bugetului de stat, din partea
Consiliului judeţean Ialomiţa.
Astfel, veniturile bugetului local în anul 2016 însumează totalul de 2418251 lei având în
vedere şi faptul că în anul 2015 încasările au fost la un nivel sub 97%, veniturile totale la 2015 fiind
la nivelul de 2853000 lei.
Sunt prezentate în continuare cheltuielile pe clasificaţii bugetare. Întrucât bugetul trebuie
aprobat în condiţii de echilibrare, cheltuielile bugetare sunt situate la nivelul veniturilor,
înregistrându-se deficit bugetar la secţiunea de dezvoltare. Deficitul bugetar înregistrat la secţiunea
de dezvoltare va fi acoperit din excedentul anului 2015, care conform prevederilor legale nu poate fi
folosit pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare.
La finele anului 2015 se înregistrează un excedent de 618219,07 lei, sumă ce va finanţa
proiectele de investiţii cuprinse în Lista de investiţii a anului 2016.
După analiza fiecărui punct din buget, nu sunt înregistrate obiecţiuni şi se supune la vot.
Intervine secretarul şi aduce la cunoştinţă faptul că în perioada cât a fost supus dezbaterii
publice nu au fost înregistrate amendamente.
Astfel, se înregistrează unanimitate de voturi şi bugetul este aprobat în forma prezentată,
conform anexei, parte integrantă din hotărâre.
Se trece în continuare la dezbaterea următorului punct din ordinea de zi referitor la
aprobarea listei de investiţii şi a planului de achiziţii publice pentru anul 2016.
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Sunt prezentate de către domnul primar obiectivele de investiţii propuse a se realiza în anul
fiscal 2016 şi anume:
- cofinanţarea proiectului „Reabilitare strada Primăriei, sat Brazii, comuna
Răduleşti”, proiect finanţat din fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală, al cărui contract a fost semnat în decembrie 2015;
- asfaltarea drumului comunal DC 78 Brazii – limită judeţ Prahova;
- amenajarea unui grup sanitar de interior la Şcoala Gimnazială din localitate;
- reabilitarea căminului cultural.
Sunt dezbătute în continuare fiecare obiectiv în parte. Reabilitarea străzii Primăriei se va
realiza prin finanţare de la bugetul de stat prin P.N.D.L., proiectul având o valoare totală de 916991
lei, de la bugetul de stat suma de 677298 lei pentru care a fost semnat contractul de finanţare,
necesitând o cofinanţare de 239693 lei. Această sumă va fi asigurată din excedentul anului 2015.
Asfaltarea drumului comunal DC 78 va fi efectuată din sumele primite de la Consiliul
judeţean cu această destinaţie – 200000 lei – şi din excedentul anului precedent. Din totalul
excedentului pe anul 2015 suma de 250000 lei a fost alocată în decembrie 2015 de către Consiliul
judeţean pentru drumuri, dar a rămas necheltuită, fiind folosită anul acesta în acelaşi scop pentru
care a fost destinată.
La numeroasele sesizări din partea conducerii şcolii, se propune ca în anul fiscal 2016, să se
realizeze un grup sanitar de interior la şcoală. Suma propusă pentru finanţarea obiectivului este de
100000 lei.
Pentru căminul cultural se propune suma de 280660 lei, în vederea reabilitării acestuia, fiind
un obiectiv de importanţă majoră, întrucât aici se desfăşoară toate activităţile culturale din localitate
la acestea participând în majoritate copiii şcolii.
Se supune la vot şi cu unanimitate de voturi este aprobată lista de investiţii pentru anul 2016.
Este supus în continuare dezbaterii planul anual al achiziţiilor publice şi sunt prezentate
toate achiziţiile de bunuri şi servicii ce se vor efectua în acest an.
Nu sunt înregistrate amendamente şi supus la vot planul este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Doamna Mihai Lăcrămioara, în calitatea sa de preşedinte de şedinţă dă citire următorului
punct din ordinea de zi referitor la reţeaua şcolară din localitate. Este prezentat avizul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa cu privire la Şcoala Gimnazială Răduleşti.
Nefiind înregistrată nici-o obiecţie se supune la vot şi cu unanimitate de voturi se aprobă
funcţionarea Şcolii Gimnaziale Răduleşti.
Pentru ultimul punct din ordinea de zi referitor la organizarea structurii de urbanism în
cadrul aparatului de specialitate al primarului, este prezentată de către secretarul comunei adresa
Consiliului judeţean Ialomiţa, cu privire la funcţionarea structurii respective.
Astfel, odată cu adoptarea unei hotărâri în acest sens toate autorizaţiile de construire atât din
intravilan, cât şi din extravilan vor fi emise la nivel local, nemaifiind nevoie ca cetăţenii să se
deplaseze la Consiliul judeţean.
Proiectul este supus la vot şi cu unanimitate de voturi se aprobă structura de urbanism în
cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartimentul de urbanism fiind parte integrantă a
organigramei comunei Răduleşti.
Nemaifiind alte probleme de discutat doamna Mihai Lăcrămioara, mulţumeşte celor prezenţi
şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Ing. MIHAI LĂCRĂMIOARA

SECRETAR,
PANTAZI ION
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