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ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL OSTROV
Nr. 260/14.02.2012

PROCES VERBAL

Incheiatin 07.02,2012

Participa domnul primar, domnul viceprimar, doamna secretar si un numar de
13 consilieri din totalul de 15 consilieri; Absenteaza motivat doamna Varza loana si
domnul Soare Marian.

Doamna secretar da citire procesului verbal incheiat in sedinta
anterioara.Procesul verbal este supus la vot si aprobat in unanimitate.

Domnul primar da citire Ordinii de zi care cuprinde :
1

. Proiect de hotarare hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului
bugetar al anului 2011 al comunei Ostrov

2
. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local, a planului anual de

achizitii si a Listei de investitii pe anul 2012
3

. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in
suprafata de 1,069 ha, din proprietatea privata a comunei Ostrov , situat in
extravilanul localitatatii Ostrov, comuna OstrovJudetul Constanta

4
. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului TUDOR JORDAN,

viceprimar al comunei Ostrov, sa reprezinte interesele comunei Ostrov in
Adunarea generala a Actionarilor S.C. RAJA S.A. Constanta

5
. Proiect de hotarare privind veniturile potentiate care se pot obtine din

valorificarea bunurilor §i alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiate in
functie de conditiite specifice potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, pentru anul 2012

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei lancu
Vasilica

7
. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni §i lucrari de

interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de venit minim
garantat, pentru anul 2012.

8
. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a comunei

Ostrov a unor terenuri situate in comuna Ostrov

9. Proiect de hotarare privind v&nzarea in condifiile legii a unui teren proprietate
private a comunei Ostrov, in suprafat& de 506 mp. situat in comuna Ostrov

10. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Voicu
Marian

11 .Probleme curente

De asemeni domnul primar propuiie completarea acesteia cu Proiect de hotarare privind
aprobarea inventarului actualizat al bunurilor ce alc&tuiesc domeniul privat al comunei
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Ordinea de zi si propunerea de completare sunt supuse la vot si aprobate in
unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea pe puncte a ordinii de zi:
1

. Proiect de hotarare hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului
bugetar al anului 2011 al comunei Ostrov . Domnul consilier Niculescu Dan
Mihai intreaba cum s-a ajuns la excedent bugetar, Domnul primar raspunde ca
acest excedent reprezinta sumele prevazute in bugetul pe anul 2011 pentru
cofinantarea proiectelor cu finantare extema. Intrucat aceste sume nu au fost
utilizate au fost trecute la excedent, urmand a fi cheltuite in anul 2012.

Proiectul de hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
2

.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local, a planului anual de achizitii
si a Llstei de investitii pe anul 2012 Domnul consilier Zelincu Gheorghe solicita o
copie dupa Planul de achizitii pe anul 2012. Domnul primar spune ca acesta va fi
postal pe site-ul Primariei Ostrov. Domnul consilier Niculescu Dan Mihai solicita
sa fie trimise fiecarui consilier, cu 5 zile inainte de sedinta, materialele ce urmeaza

a fi dezbatute. Doamna Duda Monica spun ca este de ajuns sa se trimita doar
ordinea de zi? materialele urmand a fi dezbatute in sedintele de comisii. Proiectul de
hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
3

,Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in
suprafata de 1,069 ha, din proprietatea privata a comunei Ostrov , situat in
extravilanul localitatatii Ostrov, comuna Ostrov, judetul Constanta. Proiectul de
hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
4

.Proiect de hotarare privind imputemicirea domnului TUDOR IORDAN,
viceprimar al comunei Ostrov, sa reprezinte interesele comunei Ostrov in Adunarea
generala a Actionarilor S.C. RAJA S.A. Constanta . Proiectul de hotarare a fost
supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
5

.Proiect de hotarare privind veniturile potentiate care se pot objine din valorificarea
bunurilor §i alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenjiale in fiincfie de
conditiile specifice potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru
anul 2012. Proiectul de hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
6

,Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor fmanciar doamnei lancu
Vasilica. Domnul Niculescu Dan Mihai face observatia ca se dau prea multe ajutoare
de urgenta, mai ales pentru cei din Galita. Domnul primar precizeaza ca datorita
faptului ca multi din romii din Galita nu mai beneficiaza de ajutor social, din diferite
motive , in cazul in care H se imbolnavesc copii, solicita ajutor de urgenta, pentru a
le asigura alimentatia necesara.Domnul Niculescu spune ca sunt multi cei care sunt
saraci si ar putea beneficia de ajutor de urgenta. Domnul primar raspunde ca a
acordat ajutor de urgenta tuturor celor care au solicitat.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 12 voturi pentruSe abtine
domnul Niculescu Dan Mihai.
7

.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni §i lucrari de interes
local pentru persoanele apte de munca beneficiare de venit minim garantat, pentru
anul 2012.Domnii consilieri Zelincu Gheorghe si Niculescu Dan Mihai intreaba daca
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s-a facut planificare pe zile. Domnul viceprimar va face acesta planificare si in
flinctie de conditiile nieteo si in flinctie de cate persoane beneficiaza de ajutor social.

Proiectul de hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
8

,Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii In proprietatea private a comunei
Ostrov a unor terenuri situate in comuna Ostrov . Proiectul de hotarare a fost supus
la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
9

,Proiect de hotarare privind v&nzarea in conditiile legii a unui teren proprietate
private a comunei Ostrov, in suprafa a de 506 mp. situat in comuna Ostrov.
Proiectul de hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
lO.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Voicu
Marian. Proiectul de hotarare a fost supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru.
11 .Proiect de hotarare privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor ce
alcatuiesc domeniul privat al comunei.Domnul primar spune ca a propus
completarea ordinii de zi cu acest proiect de hotarare intrucat se impune de urgenta
trimiterea la oficiul de cadastru a Inventarului actualizat al domeniului privat al
comunei in vederea intabularii suprafetelor de teren. Proiectul de hotarare a fost
supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru,
12 . Probleme curente:
- Se da citire cererii domnului Doboga Codrut care solicita inchirierea unei suprafete
de teren intravilan situat in localitatea Ostrov; se va urma procedura conform legii.
- Se da citire cererii domnului Dan Adrian Selea care solicita inchiriere spatiu pentru
amenajare cabinet stomatologic.Domnii consilieri sunt de acord; se va urma
procedura legala,
- Se da citire cererii domnului Baraitaru Vasilica care solicita inchirierea unei

suprafete de teren intravilan situat in localitatea Almalau; se va urma procedura
conform legii,

Nemaifiind probleme la ordinea de zi s-a incheiat prezentul proces verbal in 2
exemplare

PRESEDINTE DE SEDINTA

VASILE ISMAIL BIRAU

SECRETAR,

5 SMCRTS ARANDA


