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Judetul Ialomita 

                                        P R O C E S – V E R B A L 

       Incheiat astazi  8.01.2019 in sedinta de indata a Consiliului local al comunei 
Vladeni , judetul Ialomita ,  unde participa un nr. de 8 membrii ai Consiliului Local din 
numarul de 11 cati sunt in componenta acestuia. 
Absenti: Corlau Lucian , Voicu Ion , Stroe Florentina  .
     Sedinta a fost convocata in temeiul art. 39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare prin dispozitia 
primarului nr. 
     Potrivit art. 42 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 secretarul comunei prezinta procesul-
verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului Local .
          Domnul   presedinte de sedinta Anghel Auras  anunta ordinea de zi :
  Ordinea de zi este supusa la vot si aprobata in unanimitate de catre cei prezenti la 
sedinta .

I. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local 
pe anul 2018 a  deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 1.602.759,61  
lei . 

   II. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anilor precedenti al  activitatii 
finantate integral din venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor la sectiunea de 
functionare in suma de 10.000 lei.
III. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe 
anul 2018 a  deficitului sectiunii autofinantate in valoare de 4989,90  lei.
IV. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru  luna 
decembrie 2018 . 
V. Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului 
local al anului 2018,  pentru acoperirea temporara a eventualelor  goluri de casa pentru 
sectiunea de functionare pe anul 2019.
   Se trece la punctul I 
   Doamna Alexandru Radita – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
referatul privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2018 a  
deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 1.602.759,61  lei . 
      Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .
Punctul II
    Doamna Alexandru Radita – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
referatul privind utilizarea excedentului anilor precedenti al  activitatii finantate integral 
din venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor la sectiunea de functionare in suma de
10.000 lei.



   Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .
Punctul III
   Doamna Alexandru Radita – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
referatul privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2018 a  
deficitului sectiunii autofinantate in valoare de 4989,90  lei.
Domnul primar Dinu Maria explica , ca pretul  la apa a ramas acelasi chiar daca 
cheltuielile pentru autofinantate au crescut 
   Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .
Punctul IV
  Doamna Alexandru Radita – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
referatul privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru  luna decembrie 2018 . 
  Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .
Punctul V
    Doamna Alexandru Radita – reprezentant SC SILISTRA SERV SRL – prezinta 
referatul privind utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local al anului 
2018,  pentru acoperirea temporara a eventualelor  goluri de casa pentru sectiunea de 
functionare pe anul 2019.
  Nu  mai sunt alte discutii asupra proiectului de hotarare si domnul  presedinte de 
sedinta il supune la vot si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti adoptandu-se 
o hotarare in acest sens .

       Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal .

             Presedinte de sedinta ,                                                      P. Secretar ,
    ANGHEL AURAS                                                DRAGOMIR VASILICA 
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                            MINUTA SEDINTEI ORDINARE A 
                    CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VLADENI
                                 din data de 8 ianuarie 2019

Intocmita in conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica,art.2 lit.c pct.1 , 2 si 3 si art. 3 lit. g.

        Incheiata astazi 8 ianuarie 2019  in sedinta de indata  a Consiliului Local al comunei 
Vladeni , judetul Ialomita, care a fost convocat de primarul comunei, prin dispozitia nr.    
        La sedinta au fost prezenti 8membrii ai consiliului local Vladeni din numarul de 11 
cati sunt in componenta acestuia  .
        La sedinta Consiliului Local participa secretarul.
S-a supus la vot procesul-verbal incheiat in sedinta anterioara a Consiliului Local si s-a 
aprobat cu 11 voturi pentru.
        In urma dezbaterilor au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1.   Hotarare privind  acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2018 a  
deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 1.602.759,61  lei . 
     Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.
2.   Hotarare privind  utilizarea excedentului anilor precedenti al  activitatii finantate 
integral din venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor la sectiunea de functionare in 
suma de 10.000 lei.
    Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.
3. Hotarare privind  acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2018 a  
deficitului sectiunii autofinantate in valoare de 4989,90  lei.
    Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru, in varianta 
propusa de initiator – dl primar.
4. Hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului local pentru  luna decembrie 2018 . 
   Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru, in varianta propusa
de initiator – dl primar.
5. Hotarare privind  utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local al 
anului 2018,  pentru acoperirea temporara a eventualelor  goluri de casa pentru sectiunea 
de functionare pe anul 2019 .
   Proiectul de hotarare a fost adoptat cu un cvorum de 8 voturi pentru, in varianta propusa
de initiator – dl primar.

                                                     P.  Secretar ,
                                                   Dragomir Vasilica   



CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  VLADENI 
JUDETUL IALOMITA

                                            
                                                    PROCES-VERBAL
                                           Incheiat astazi ___________

           Subsemnata Dragomir Vasilica , secretar al comunei Vladeni ,  Judetul Ialomita si d-na    Dima 
Mariana inspector achizitii publice , am procedat la afisarea procesului – verbal incheiat in urma sedintei
ordinare a Consiliului Local din data de _____________.

                         Secretar ,                                                        Inspector achizitii publice  ,
                  Dragomir Vasilica                                                           Dima Mariana 

             
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI  VLADENI 
JUDETUL IALOMITA

                                            
                                                    PROCES-VERBAL
                                           Incheiat astazi ___________

           Subsemnata Dragomir Vasilica , secretar al comunei Vladeni ,  Judetul Ialomita si d-na    Dima 
Mariana inspector achizitii publice, astazi data de mai sus am procedat la afisarea Minutei  incheiate in 
urma sedintei ordinare a Consiliului Local Vladeni din data de _____________.

                         Secretar ,                                                       Insp.achizitii publice  ,
                  Dragomir Vasilica                                                       Dima Mariana  
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