
PROCES-VERBAL

 Încheiat astăzi, 22.01.2013, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Moldoveni, 
la  care  participă  toţi  consilierii  şi  primarul  comunei.  Preşedinte  de  şedinţa  este  Marin 
Gheorghe. 

Se dă citire procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 05.03.2013, 
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 aprobarea bugetului 
local pentru  anul 2013 ,primarul explică cuprinsul proiectului de hotărâre , raportul 
explicativ  al contabilului si documentele instoţitoare, dă citire sumelor alocate pentru cele 
două sectiuni ale componenţei bugetare, respectiv, funcţionare şi dezoltare, se explică 
partajarea sumelor asa cum sunt prevăzute in anexele proiectului  . In dezbaterea proiectului 
se discută , pentru secţiunea de dezvoltare, finalizarea demersurilor pentru asfaltarea si 
modernizarea străzilor din comună, pentru un sector de drum de 6,8km, imprejmuirea 
cimitirului uman, implemntarea sistemului de Apa si Canalizare şi amenajare sediului 
Postului de Polţie din localitate.   Supus  la vot proiectul de hotărărâre este votat in 
unanimitate si nu exista obiectii.     
        La al doilea punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind inchirirerea unui 
teren din domeniul privat al comunei, in suprafaţă de 6,09 ha, aparţinând categoriei de 
folosinţă  –paşune,  prin  licitaţie  publică  –  iniţiator  primarul  comunei.  In  motivarea 
necesităţii aprobării proiectului de hotărâre, primarul comunei explică conţinutul acestuia, dă 
citire raportului de evaluare,  susţine expunerea de motive prin argumentarea sumei ce va 
constituii  venit  la  bugetul  local,  prin  incasarea  redevenţei  şi  supune  la  vot  proiectul  de 
hotărâre.    Nu există obiecţii  iar proiectul se aprobă in unanimitate. 
     Punctul trei , Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor  
pentru  licitaţia publică privind inchirirerea unui teren din domeniul privat al comunei 
aparţinând categoriei de folosinţă –paşune, in suprafaţă de 6,09 ha, iniţiator primarul 
comunei , se aprobă in unaimitate. 
      La punctul patru pe ordinea de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a functiilor publice pentru anul 2013, la nivelul Primăriei Moldoveni –Ialomiţa, 
iniţiator-primarul comunei,  se dă citire expunerii de motive şi se explică continutul 
planului de ocupare şi demersurile necesare in vederea ducerii acestuia la indeplinire. Supus 
la vot, nu există nelămuriri şi nici dezbateri , fiind aprobat in unanimitate.   
      La  punctul cinci , Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.7/25.01.2013 
– iniţiator,  primarul comunei, se prezintă  proiectul  de hotărâre şi  raportul  explicativ  al 
secretarului pentru motivarea necesităţii modificării hotărârii iniţiale, supus la vot,  proiectul 
de hotărâre este aprobat în unanimitate.
     Punctul şase de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
sedinţă  ,  conform  prevederilor  art.  35,  alin.  1,din  Legea  nr.  215/2001,  privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , se 
supune la vot , se aprobă in unanimitate şi se alege preşedinte de şedinţă , incepând cu data de 
28.03.2012, dl. Dan Ion. 
    In incheierea şedinţei, la categoria DIVERSE , punctul I, de pe ordinea de zi ,  se prezintă 
de către primar ,spre informarea Consiliului Local , Raportul de activitate privind starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Moldoveni Ialomiţa , pentru anul 2012. Se 
notează că s-a luat la cunoştinţă, nu există obiectii, drept pentru care am închieiat prezentul 
proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,                                                    Întocmit,
             Marin Gheorghe                                    SECRETAR,
                                                                                                  Mihai Elena Georgiana


