
                                                     PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi,17.05.2013 , în cadrul şedinţei   ordinare a Consiliului Local Moldoveni, la care 
participă toţi consilierii şi primarul comunei.

Se dă citire procesului verbal încheiat în şedinţa de îndată din data de 05.04.2013, care este 
aprobat în unanimitate.

Se prezintă ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate .
          La primul punct  pe ordinea de zi ,” Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 
19/20.09.2010 a Consiliului Local Moldoveni,Ialomiţa , privind modificarea taxei de folosinţă a  
căminului cultural, inţiator-primarul comunei se prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de 
avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. Nu sunt dezbateri.  Supus la vot,  
proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.

        La al doilea punct, al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea in formă actualizată a 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Moldoveni-Ialomiţa, 
inţiator-primarul comunei se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de 
specialitate întocmit de secretarul comunei şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului local. Supus la vot,  proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate .

      La  punctul trei, Proiect de hotărâre privind   aprobarea implementării proiectului “e-UAT. 
Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice 
in judetul Ialomita” din cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competivităţii 
Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de 
intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, 
conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” – iniţiator, primarul 
comunei, se prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
consiliului local. Se explică de către primarul comunei necesitate aprobării implementării acestui 
program , asa cum s-a motivat in expunerea de motive. Nu sunt dezbateri.  Supus la vot,  proiectul de 
hotărâre este aprobat în unanimitate.

     Se suplimentează  ordinea de zi, cu privire la  Proiect de Hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 15/01.04.2013 in baza adresei nr. 6743/13.05.2013 , emisă de către 
Instituţia Prefectului –Ialomiţa , ce impune necesitate modificării H.C.L 15/01.04.2013 in acord cu 
legislaţia in vigoare. Supusă la vot, suplimetarea ordinii de zi a vot votată in unanimitate iar  proiectul 
de hotărâre este aprobat de către toti consilierii .
                                                                                                             
         Drept pentru care am închieiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, 
   Întocmit,

             Dan Ion                                         secretar al comunei,

                   Mihai Elena Georgiana
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