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PROCES -VERBAL 
 

Incheiat în ședința  ordinară a Consiliului local Cilibia 
din data de  19.02.2020. 

         
        La lurările ședinței participă – primarul comunei Cilibia dl. Enache Ion,  

precum și următorii consilierii: Libăr Marian-Ionuț, Văceanu Ion,  Ioniță Foca,  
Dragu Norel,  Stănilă Ion, Stoican Nicușor-Ninel, Holeliu Floarea,  Soare Petre,  

Mavrodin Silviu-Ionel și  Sontică Fănel.  

       La ședință  mai  participă și secretarul general al  u.a.t. d.na Spirache Elvira-
Marcela.           

        Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul 
de înregistrare  407 din data de  13.02.2020. 

       In deschiderea lucrărilor ședinței ordinare a  Consiliului local al comunei 
Cilibia, dl. Enache Ion – primarul  comunei, a spus:                 

- Bună ziua și bine ați venit la  ședința ordinară a Consiliului local din data  
de 19.02.2020. 

      In temeiul art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului nr. 

40/ 13.02.2020, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 
19.02.2020, în ședința  ordinară.   

       La ședință sunt prezenți   10 consilierii în funcție din totalul de 10 consilierii. 
       Secretarul general al u.a.t. Cilibia aduce la cunoștință că ședința este legal 

constituită și își poate desfășura lucrările.       

       In conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din Ordonanța Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, procesul verbal din ședința ordinară 

care a avut loc la data de 31.01.2020  a fost pus la dispoziția consilierilor, 
urmând  să fie afișat pe site-ul instituției www.comunacilibia.ro 

         Nefiind intervenții, președintele de ședință,  supune aprobării prin vot 
procesul -verbal al ședinței din data de 31.01.2020, unde a fost aprobat cu un 

număr de 9 voturii ,,pentru”. 
         Pentru ședința de astăzi, vă propun următoarea ordine de zi, și anume: 

a) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, și a 
    listei obiectivelor de investiții; 

b) Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 
decembrie 2019; 

c) Proiect de hotărâre privind demisia dl. Muresanu Vasile din funcția de 
administrator al SC SERVICII DE GOSPODARIRE UNICE CILIBIA SRL; 

d) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local 

pentru reaprtizarea orelor de muncă beneficiarilor de prevederile Legii nr. 
416/2001; 

e) Proiect de hotărâre privind aprobare înlesnirii de la plată sub forma scutirii a 
sumei datorată de SC GERA 94 COM SRL; 

f) Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali la 
persoane cu handicap grav; 

g) Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local; 
h) Raportul primarului comunei Cilibia privind situația gestionării bunurilor 

aparținand domeniului public și privat al comunei Cilibia, pe anul 2019; 
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i) Raportul primarului comunei Cilibia, privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 
2019 la nivelul Consiliului local și Primăriei comunei Cilibia; 

j) Raportul primarului privind situația economico-sociala și de mediu a unității 
administrativ teritoriale în anul 2019; 

k) Probleme diverse. 
        Dl. primar face cunoscut că proiectul de hotărâre privind validarea 

mandatului unui consilier local  nu a fost finalizat, fapt pentru care îl vom inițiat 
în luna Martie. 

         Președintele de ședință supune la vot  ordinea de zi, cu modificarea 
prezentată,  unde a fost aprobată în  unanimitate de voturi (10 voturi ,,pentru”). 

 
        Vă propun să trecem la desfășurarea ședinței. 

D.na Holeliu Floarea– președinte de ședință, invită pe dl. primar să  

prezinte  proiectele de hotărârii inițiate de dânsul.           
  

*** 
        Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre   privind  aprobarea bugetului local 

pe anul 2020 și a listei obiectivelor de investiții. 
        Dl. Primar aduce la cunoștința domnilor consilierii obiectivele de investiții ce 

se dorește a fii realizate în anul 2020 având în vedere sumele disponibile pentru 
realizarea acestora. 

 
      După prezentare, se trece la discuții.   

        
      Dl. Soare Petre, solicit să se corecteze în raportul de aprobare al primarului,  

suma ce reprezintă excedentul bugetului local. 
          D.na secretar general intervine și face cunoscut că în raportul de aprobare 

al primarului este trecută și suma ce urmează să o primim de la AFIR Constanța, 

dar la solicitarea dvs. se va corecta. 
               

        Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, președintele de ședință supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 

10  (zece) voturi ,, pentru”. 
*** 

 
     Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare 

la data de 31.12.2019. 
 

        După prezentare, se trece la discuții.   
                                                        

       Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 10 (zece) 

voturi ,, pentru”. 

 
                                                    *** 

        
         Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind demisia dl. Mureșanu 

Vasile din funcția de administrator al SC SERVICII DE GOSPODARIRE UNICE 
CILIBIA SRL. 

 
      După prezentare, se trece la discuții.   
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      Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 

domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 10 (zece) 
voturi ,, pentru”. 

 
*** 

 
      Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de  

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de 
prevederile Legii nr. 416/2001. 

 
        După prezentare, se trece la discuții.   

 

        Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 10 (zece) 

voturi ,, pentru”. 
    

*** 
           

        Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind   privind aprobare înlesnirii 
de la plată sub forma scutirii a sumei datorată de SC GERA 94 COM SRL. 

 
      După prezentare, se trece la discuții.   

 
        Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 

domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 10 (zece) 
voturi ,, pentru”. 

 

***        
 

     Dl. primar prezintă proiectul de hotarare privind stabilirea numărului de  
asistenți personali la persoane cu handicap grav. 

 
        După prezentare, se trece la discuții.   

 
        Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 

domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 10 (zece) 
voturi ,, pentru”. 

 
                                                    *** 

 
        In continuare se trece la urmatorul punct al ordinei de zi și anume prezentarea 

celor 3 rapoarte ale primarul comunei Cilibia.        

        Dl primar prezintă cele 3 rapoarte și anume : 
- Raportul privind situatia gestionarii bunurilor aparținând domeniului public si 

privat al comunei Cilibia, pe anul 2019; 
- Raportul  privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2019 la nivelul Consiliului 

local și Primăriei comunei Cilibia; 
- Raportul  privind situația economico-socială și de mediu a unității 

administrativ teritoriale în anul 2019. 
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Dupa prezentare se trece la discuții. 
 

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se trece la ultimul punct al  
ordinei de zi și anume Probleme diverse.      

         
     Nemaifiind discuții d.na Holeliu Floarea, președinte de ședință declară închise 

lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare, pentru care s-a încheiat 
prezentul proces - verbal. 

                     
     Președinte de ședință,                                              Secretar general,                

       Holeliu Floarea                                                Spirache Elvira-Marcela                                                            
   

 

 


