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SECRETAR
M I N U T A

Sedintei Consiliului local, desfasurata in data de  27.02.  2014
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 azi,  data desfasurarii sedintei Consiliului local.
Componenta consiliului local:-11    consilieri;Participanti la sedita:- 9consilieri;
Absenti:-nemotivat:- Duicu Ionel și Florea Luca Cristinel ;
S-au adoptat urmatoarele hotarari;
1.-Hotărîrea nr. 15/27.02.2014 cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul 

școlar 2014-2015.
2.-Hotărîrea nr. 16/27.02.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de pășunat pe 

islazul comunal pentru anul 2014.
3.-Hotărîrea nr. 17/27.02.2014 privind aprobarea Programului de măsuri privind  

amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza UAT.
4.-Hotărîrea nr. 18/27.02.2014 cu privire la modificarea unor articole din hotărîrea 

nr.4/31.01.2014  privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2014.
Puncte de vedere exprimate de participanti,rezumatul dezbaterilor:
Dl.primar anunță că este necesară luarea unor măsuri suplimentare privind  stoparea 

furturilor la nivelul comunei. Astfel am angajat o firmă de pază pentru o perioadă de 3 luni, 
vom avea posibilitatea să supraveghem și instituțiile din centrul comunei ,demersurile pentru 
ocuparea celor două posturi de paznic s-au blocat întrucît este suspendată procedura de 
avizare la Ministerul Administrației.Consilierii sînt de acord în bloc cu această propunere.

De asemenea primarul comunei aduce în discuție problema salubrizării, faptul că 
avem două avertismente de la Agenția pentru protecția mediului, și dacă pînă în 24 martie nu 
rezolvăm vom fi amendați cu o amendă foarte mare.

Arată și de unde s-a produs această disfuncționațitate, de la faptul că taxa aprobată în 
adunarea generală a ADI Ecoo  , de aprox.5  lei/persoană/lună este foarte mare ,ba mai mult, 
ni se impune să o încasăm la primărie, altfel spus, noi  creăm debitele, răspundem de încasare 
dar lunar trebuie să achităm factura emisă de ADI Ecoo ,care se ridică după acest calcul la 
aprox. 10 mii lei lunar. Ori această modalitate impusă Primăriilor nu este eficientă, dovadă că 
oamenii refuză să încheie contracte. Am invitat la discuții pe un reprezentant al ADI Ecoo, 
care nu a putut lua o hotărîre deși ne-a dat dreptate. Taxa este foarte mare și dartorită faptului 
că nu se generează atîta gunoi pe lună în fiecare familie. Am propus în mai multe rînduri să se
stabilească o taxă mai mică, și pe gospodărie nu pe persoană, în sensul ăsta sînt și propunerile 
cetățenilor cu care s-au purtat astfel de discuții.

Vom face din nou adresă la SC Euroial-  care a preluat administrarea, pentru a demara 
acțiunea de încheiere de contracte, în scopul  deblocării funcționarea serviciului, cel puțin 
pentru un număr de gospodării care vor primi cele 200 pubele aflate în stoc la Primăria Sudiți.
Dacă SC Adi Ecoo nu -și realizează atribuțiile în calitate de operator căruia i-a fost delegat 
serviciul ,  vom  analiza posibilitatea de a ne retrage și a delega serviciul altui operator. 

Consilierii  sînt de acord cu expunerea primarului, și dumnealor au astfel de discuții în
teren cu cetățenii,și va trebui să găsim soluții pentru funcționarea serviciului.

Dl. Vlad Gheorghe arată că operatorul trebuie să aleagă varianta optimă -ori taxă mai 
mică ori să încheie contracte cu cetățenii, dacă reușesc să-i determine.

Secretarul comunei,Jr.Vasile Ioana


