
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
GIURGENI-JUDETUL IALOMITA

P R O C E S – V E R B A L

                 Incheiat astazi 09 februarie 2012 in sedinta  Consiliului local al comunei Giurgeni , convocata 
de indata prin Dispozitia nr.84 din 09 februarie 2012  ,emisa de primarul comunei Giurgeni.
                  Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr.83 din 31 ianuarie 2012 pentru data de 06 
februarie 2012, ora 10,00 la sala de sedinta din cadrul Caminului cultural Giurgeni si datorita 
fenomenelor meteorologice din aceasta perioada –Cod portocaliu ,sedinta a fost amanata ,autoritatile 
locale actionand pentru inlaturarea efectelor produse de aceste fenomene .
                  Consiliul local a fost convocat de indata in data de 09.02.2012 ,ora 10,00, la sala de sedinta 
din cadrul Caminului cultural din comuna Giurgeni.   
                   Proiectul ordinii de zi cuprinde ; 
                  1)Proiect de hotarare privind  acordarea avizului consultativ al Consiliului local al comunei 
Giurgeni pentru Reteaua unitatii de invatamant preuniversitar de stat din comuna Giurgeni, pentru anul 
scolar 2012-2013;
                   Initiator-Consilierii locali;Andrei Vasilica,Copilau Mihalache si Dumitru Mihalache; 
                  2)Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Giurgeni, pentru anul 
2012;
                  Initiator- Dinu Valere - primarul comunei Giurgeni ;                
                  3) Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei pentru agricultura,activitati economico-
financiare,protectia mediului si turism din cadrul Consiliului local al comunei Giurgeni;
                  Initiator- Dinu Valere- primarul comunei Giurgeni;

         La sedinta au fost convocati toti cei 11 (unsprezece)consilieri locali.      
                  Mai participa ;dl. primar Dinu Valere , d.na Copilau Georgeta –secretar al comunei 
Giurgeni,doamna Marin Elena-contabil -referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Giurgeni. 
                  La apelul nominal la deschiderea sedintei efectuat de catre doamna secretar Copilau Georgeta 
au raspuns prezent un  numar de 10 (zece)consilieri din 11(unsprezece) consilieri convocati . Lipseste 
dl.consilieri Cirica Victor.                    
                   Dna .presedinta preia lucrarile si prezinta proiectul ordinii de zi ;dupa prezentare intreaba 
daca sunt completari la proiectul ordinii de zi.
                   Domnul primar Dinu Valere, propune inscrierea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare;
                  - proiect de hotarare privind dezmembrarea unei suprafete de 18511 m.p.teren arabil 
extravilan situat in comuna Giurgeni,judetul Ialomita;
                   - proiect de hotarare de modificare si completare a Hotararii Consiliului local al comunei 
Giurgeni nr.14 din 27 iulie 2011 privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismul 
proprietatea Primariei comunei Giurgeni;
                  Doamna.presedinta de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi  cu cele doua proiecte de 
hotarare care completeaza proiectul  ordinii de zi initial,;pentru voteaza un numar de 10 consilieri locali 
prezenti. 



                   Doamna presedinta de sedinta supune la vot procesul-verbal de sedinta incheiat in sedinta de 
consiliu din  11 ianuarie  2012.
                   „Pentru”,voteaza un numar de 10 (zece)consilieri locali prezenti.                    
                   In continuare dna.presedinta de sedinta  da cuvantul doamnei secretar care prezinta proiectul 
de hotarare inscris la pct.1 al ordinii de zi.
                    Dupa prezentare , se trece la discutii;
                    Dl.Dumitru Mihalache-consilier local dar si directorul unitatii de invatamant din comuna 
Giurgeni, prezinta consiliului local situatia retelei de invatamant preuniversitar de stat la data actuala; de 
asemenea arata ca in aceasta perioada se deruleaza actiunea de recenzare a copiilor care vor veni in clasa 
pregatitoare , in anul scolar 2012-2013; continua si se refera in continuare la standarul de cost pentru 
fiecare elev, dand explicatii si lamuriri despre procesul de invatamant actual si viitor.
                    Dna .presedinta de sedinta care este si educatoare arata in cuvantul sau ca avem copii pentru 
clasa pregatitoare insa din analiza anilor precedenti constata ca sunt din ce in ce mai putin copii atat la 
gradinita cat si la scoala.
                     Nefiind alte opinii, se procedeaza la supunerea la vot a acestuia „ pentru” voteaza un numar 
de 10(zece)consilieri prezenti. 
                     In continuare are cuvantul doamna Marin Elena-contabil care prezinta proiectul de hotarare 
privind aprobarea bugetului local al comunei Giurgeni, pe anul 2012.
                     Dupa prezentare se da cuvantul domnului primar Valere Dinu care arata ca bugetul local 
este la nivelul incasarilor din anul precedent.Este foarte putin, incercarile si demersurile noastre initiate 
pana acum au condus la rezultatele pe care le aveti in fata dumneavoastra si pentru aceasta fac un apel la 
toti cei de fata sa se concentram atentia ,capacitatea si intreaga responsabilitate pentru obtinerea de 
rezultate financiare care sa ne dea posibilitatea in anul fiscal urmator  sa avem un buget mai mare care sa 
ne permita realizarea si altor obiective de investitii, avand in vedere ca avem acele proiecte pe ADI 
Lunca Dunarii, proiecte care in acest moment le sustinem cu niste eforturi financiare foarte mari,si daca 
va amintiti chiar in luna decembrie 2011 am platit 145000 lei din bugetul local al comunei Giurgeni, 
pentru aceste proiecte.
                   Avem foarte multe amenzi pe care nu le putem incasa din  lipsa veniturilor banesti a celor 
sanctionati, aceste amenzi a ingreunat bugetul local al anului 2012. Este o situatie pe care o cunoastem 
cu totii , o simtim de asemenea  fiecare dintre noi dar trebuie sa gasim solutii pentru rezolvarea acestei 
situatii.Noi, ca autoritate am initiat toata procedura de incasare a acestor amenzi, sunt de asemenea si 
situatii in care unii nu mai locuiesc efectiv pe teritoriul unitatii administrativ-teritorial,amenzile vin la 
locul de domiciliu si acestea ingreuneaza bugetul local.
                   Se discuta de consilierii locali fara inscriere la cuvant,analizeaza cifrele din proiectul de 
buget al anului 2012.
                   D.na presedinta de sedinta solicita consilierilor daca sunt alte inscrieri la cuvant.Nefiind alte 
inscrieri se procedeaza la supunerea la vot.
                  Bugetul local al comunei Giurgeni pe anul 2012,se supune la vot, pentru voteaza un numar 
de 10 consilieri locali prezenti.
                  Fiecare capitol si subcapitol al  proiectului  de buget local pe anul 2012, se supune individual 
la vot.Pentru, voteaza un numar de 10(zece)consilieri prezenti.
                   In continuare se supune la vot proiectul bugetului  de functionare, pe capitole si subcapitole, 
individual, pentru- voteaza un numar de 10(zece)consilieri prezenti.
                   Proiectul bugetului de  functionare pentru anul 2012,se supune la vot pe capitole si 
subcapitole individual, pentru voteaza un numar de 10(zece)consilieri locali prezenti.
                   De asemenea se supune la vot lista de investitii pe anul 2012.” Pentru”voteaza un numar de 
10(zece)consilieri locali prezenti.
                   Se prezinta cel de-al 3 proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, pe care il prezinta doamna 
secretar si arata de asemenea  ca reorganizarea acestei comisii are loc ca urmare a validarii mandatului 
de consilier al dl.Coman Ion.



                   Nefiind inscrieri la cuvant, doamna presedinta de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 
prezentat.
                  „Pentru”, voteaza un numar de 10(zece)consilieri locali prezenti.     
                   In continuare  se prezinta de catre doamna secretar cele doua proiecte inscrise suplimentar 
pe ordinea de zi.Primul proiect se refera la dezmembrarea unei suprafete de 18511 m.p.teren arabil 
extravilan situat in comuna Giurgeni.Se prezinta tot de catre doamna secretar ca aceasta suprafata se afla 
in tarlaua nr.289 parcela 121 care se dezmembreaza in doua loturi, adica; lotul nr.l cu o suprafata de 
9830 m.p. si lotul nr.2 cu o suprafata de 8681 m.p.Pentru aceste doua loturi sunt intocmite carti funciare 
conform procedurii legale.
                   Nefiind inscrieri la cuvant, se supune la vot de catre doamna presedinta de sedinta.
                   Pentru voteaza un numar de 10(zece)consilieri locali prezenti.
                   Tot doamna secretar prezinta si cel de-al doilea proiect de hotarare care se refera la 
modificarea si completarea HCL mr/14/27.07.2011 privind aprobarea consumului lunar de carburanti 
pentru autoturismului proprietatea Primariei comunei Giurgeni.Se da citire adresei nr.18462/26.10.2011 
a Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita prin care ni se recomanda reanalizarea acestei hotararii intru-cat 
potrivit legislatiei in vigoare cota lunara este de 75 litri/autoturism iar  in actul administrativ adoptat  s-a 
stabilit cota de 150 litri lunar/autoturism ,nerespectandu-se prevederile legale .
                   La acest proiect de hotarare nu au fost inscrieri la cuvant.
                   Se supune la vot” pentru” voteaza  un numar de 10(zece)consilieri locali prezenti.   
                   Nefiind alte probleme pe ordinea de zi,dna.presedinta de sedinta declara inchise lucrarile 
sedintei de astazi, multumind pentru participare.
                   Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal care se depune in dosarul intocmit in 
conformitate cu dispozitiile Legii administratiei publice locale.
                

         PRESEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR,

                ANDREI VASILICA                                        COPILAU GEORGETA
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