ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDULEŞTI
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 21 martie 2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al comunei Răduleşti,
în şedinţă ordinară, convocată de primarul comunei, domnul Micu Constantin, conform dispoziţiei
primarului numărul 22/14 martie 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 alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei
luni;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuţie la finele anului 2015;
4. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local;
5. Proiect de hotărâre pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate;
6. Proiect de hotărâre pentru participarea financiară a comunei Răduleşti la susţinerea
proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru
parteneriatul G.A.L. NAPARIS” în conformitate cu decizia de finanţare D.
19100000011582300003/13.01.16
7. 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 alegerea unui nou preşedinte de şedinţă.
Se cer propuneri şi se înregistrează:
- domnul Muşat Ion propune pe domnul Radu Nicolae.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot şi cu unanimitate de voturi este ales domnul
Radu Nicolae noul preşedinte de şedinţă. Acesta va conduce şedinţele Consiliului local, inclusiv cea
de astăzi, şi va semna hotărârile adoptate, începând cu cele adoptate în şedinţa de astăzi.
După validarea domnului Radu Nicolae ca preşedinte de şedinţă, acesta preia cuvântul şi
propune trecerea la următorul punct din ordinea de zi referitor la aprobarea contului anual de
execuţie a bugetului local pe anul 2015.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul contabilului care prezintă indicatorii contului de execuţie
la sfârşitul anului 2015, separat pe venituri şi cheltuieli. Este prezentat şi excedentul bugetului local,
ce va fi folosit în anul 2016 ca venituri ale secţiunii de dezvoltare pentru cofinanţarea proiectelor de
investiţii aprobate în şedinţa anterioară.
După însuşirea indicatorilor, preşedintele de şedinţă supune la vot contul anual de execuţie,
care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece în continuare la rectificarea bugetului local. Este prezentată adresa A.J.F.P.
Ialomiţa, prin care sunt repartizate către bugetul local sume defalcate din TVA pentru tichetele de
grădiniţă.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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La următorul punct din ordinea de zi se cer propuneri pentru desemnarea unei persoane din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, care să se ocupe de implementarea proiectului
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate.
Doamna consilier Mihai Lăcrămioara propune ca persoana cea mai abilitată să identifice
copii aflaţi în situaţiile prevăzute de lege este Ştefan Elena Carmen, asistentul social al comunei
Răduleşti.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot de către preşedintele de şedinţă şi cu unanimitate
de voturi este aprobată propunerea doamnei Mihai.
În continuarea discuţiilor se trece la următorul punct din ordinea de zi referitor la
participarea financiară a comunei la proiectul iniţiat de G.A.L. NAPARIS.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul viceprimarului, care prezintă concluziile din ultima
şedinţă a partenerilor asociaţi în Grupul de Acţiune Locală NAPARIS.
În alocuţiunea sa, viceprimarul prezintă faptul că a fost obţinută o finanţare de la A.F.I.R.
pentru întocmirea unei strategii de dezvoltare locală pentru întreg teritoriul cuprins în G.A.L. şi că
la ultima şedinţă s-a propus ca fiecare dintre parteneri să participe cu suma de 5000 lei cofinanţare.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
La diverse ia cuvântul primarul comunei care prezintă Raportul privind starea economico socială şi de mediu pentru anul 2015, pentru însuşire de către domnii consilieri.
Nu sunt înregistrate obiecţii la raportul prezentat.
Nemaifiind alte probleme de discutat domnul Radu Nicolae, mulţumeşte celor prezenţi şi
declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
RADU NICOLAE

SECRETAR,
PANTAZI ION
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