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R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

    CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI    SUDIŢI
Str. Sf. Pantelimon nr. 39 e-mail: primariasuditi@yahoo.com

tel./fax-0243278502

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

Incheiat astazi, 10.07. 2012  in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Suditi, judetul Ialomita care are loc la sediul Consiliului local-sala de sedinte,

In baza dispozitiei primarului, nr. 149  din 4.07.2012,s-a convocat Consiliul local al 
comunei Suditi in sedinta ordinara, in urmatoarea componenta:

1.-ANDRESAN ELENA
2.-ARION CONSTANTIN
3.-CRACIUN SILVIU MIHAIL
4.-DOBRIU ARICLIA
5.-DOBRIU DUMITRU
6.-DUICU IONEL
7.-FLOREA LUCA CRISTINEL
8.-GIUGLAN RADU
9.-NEAGU IONEL
10-NICOARA IULIAN ADRIAN
11-VLAD GHEORGHE
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent 10 consilieri.
-Absenti :- dl. Nicoara Iulian Adrian, care a depus optiunea pentru functia publica.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Participa ca invitati :-nu.
Sedinta fiind deschisa, participa si un numar de_-___cetateni.: 
Dl.   Primar SINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se 

poate desfasura.
Presedinte de sedinta este d-na DOBRIU ARICLIA  ,aleasa prin HCL nr. 4  din 

21.06.2012.
D-na Dobriu Ariclia   preia conducerea  lucrarilor sedintei .
Se supune la vot   procesul verbal al sedintei anterioare pus la dispozitia consilierilor 

pentru consultare prin grija secretarului comunei.
Se supune la vot si  se aproba cu 10   voturi pentru,in forma in care a fost intocmit.
Ordinea de zi  propusa de primar si comunicata prin dispozitia de mai sus este 

urmatoarea :
1.-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 2012 ;Initiator-primarul 

comunei
2.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice 

pentru lunile martie,aprilie si mai  2012; Initiator-primarul comunei ;
3.-Proiect de hotarare cu privire la atribuirea unor terenuri pentru construire de 

locuinta tineri ; Initiator-primarul comunei ;
4.-Proiect de hotarare  privind aprobarea  Planului de actiuni de interes local ce se vor 

organiza cu beneficiarii de ajutor social ; Initiator-primarul comunei ;
5.-Proiect de hotarare cu privire la modificarea organigramei si statului de functii al 

Primariei comunei Suditi ; Initiator-primarul comunei ;
6.-Proiect de hotarare cu privire la reactivarea echipei de fotbal,in cadrul Asociatiei 

sportive  « Ialomita Suditi »  ; Initiator- Arion Constantin,consilier local ;
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7.-Proiect de hotarare privind revizuirea hotararii Consiliului local privind schimbarea 
denumirii Scolii Suditi ;

8.-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept a mandatului de consilier local al 
d-lui Nicoara Iulian-Adrian.

Ordinea de zi in forma prezentata este  supusa la vot si aprobata in unanimitate.
Presedintele de sedinta propune, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) din lg. 

215/2001, ca modalitate de vot a proiectelor de hotarare –votul deschis prin ridicare de maini 
(din cele doua variante-vot deschis (prin apel nominal sau ridicare de maini si vot secret).

Se aproba modalitatea de vot propusa.
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare :
Dl. primar anunta ca materialele au fost inaintate comisiilor de specialitate pentru 

avizare, proiectele de hotarare au fost inaintate consilierilor o data cu invitatia la sedinta, 
pentru  a se putea face amendamente.

Toate proiectele de hotarare au avizul favorabil al Comisiilor de specialitate.
Punctul      1     :  
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta proiectul 

de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local 2012 
Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta  expunerea de motive iar contabilul 

Primariei, d-na Crutu Elisabeta prezinta raportul compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :-favorabil. 
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=majoritate..
Discutii :
In expunerea de motive se spune ca motivul rectificarii este finantarea locurilor pentru 

elevii premianti care vor participa la tabara de vara ce se va organiza in Amara Ialomita, 
precum si finantarea reactivarii echipei de fotbal.

D-na Andrasan Elena arata ca este o initiativa buna cu tabara elevilor, sint premianti si 
merita, oricum ei nu au nici posibilitati materiale pentru a pleca, nici macar la Amara, insa 
intreaba de ce nu este inscris nici un profesor insotitor.

Raspuns primar : nici un cadru didactic nu a vrut sa se inscrie la aceasta tabara si 
atunci am fost nevoiti sa aprobam participarea d-nei Arion Georgica-bibliotecar.

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10.
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 2     :  
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta proiectul 

de hotarare cu privire la aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pentru lunile 
martie,aprilie si mai  2012.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive .Raportul 
compartimentului de specialitate este prezentat de contabilul Primariei.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=majoritate.
Discutii : 
Andresan Elena-este un drept, daca sint bani trebuie sa ne achitam de obligatie.
Nu mai sint discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0.
Punctul 3     :  
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Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta proiectul 
de hotarare cu privire la atribuirea unor terenuri pentru construire de locuinta tineri .

Viceprimarul comunei, prezina referatul de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=2/3.
Discutii :
Arion Constantin :-de ce unii platesc pe aceste terenuri mai multe impozite, pe teren, 

pe casa. Sumele sint diferite, nu este la toti la fel.Unii platesc de multi ani sume mari pe 
terenuri concesionate.

Secretarul comunei :-taxa de concesionare este aprobata prin hotarare a Consiliului 
local in fiecare an. Depinde de pretul in vigoare la incheierea contractului de concesiune.

Apare cu atat mai relevanta necesitatea  prezentarii in Consiliul local a modului de 
gestionare a bunurilor din inventarul domeniului privat , a terenurilor intravilane 
concesionate.

Primarul comunei :- va trebui sa vedem ce terenuri s-au concesionat si cate constructii 
s-au ridicat. Terenurile pe care nu s-au construit locuinte sa fie readuse in inventar pentru 
concesionare.

Secretarul comunei :-obligatia viceprimarului era sa afiseze permanent situatia 
actualizata cu lotizarile pentru constructii locuinte, pentru ca tinerii sa vada ce terenuri mai 
sint disponibile.

Arion Constantin :- pentru  viceprimar :-intr-o sedinta viitoare sa se prezinte situatia 
cu terenurile concesionate si sumele pe care le platesc ;

-propune sa se refaca drumul care duce spre cimitir, exista o portiune de cativa metri 
dar caree fac drumul impracticabil.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0.
Punctul 4     :  
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta proiectul 

de hotarare cu privire la aprobarea  Planului de actiuni de interes local ce se vor organiza cu 
beneficiarii de ajutor social.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive si  referatul 
compartimentului de specialitate.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=majoritate..
Discutii :
D. Vlad Gheorghe :- a propus ca amendament la proiectul de hotarare- Plan actiuni – 

refacerea locurilor de joaca penbtru copii in curtea gradinitei Suditi ;
D-na Andrasan Elena-amenajarea curtii Scolii Gura vaii, chiard aca cladirea nu mai 

este in prezent folosita,  curtea arata ca un loc parasit. 
Dl. Primar :- dl. profesor Vlad, sa investigam la Inspectoratul Scolar,posibilitatea 

folosirii intr-un fel a  cladirii Scolii Gura vaii, putem avea si beneficii, nu neaparat financiare 
si asigura si stoparea degradarii acesteia.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 10
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 5     :  
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Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta proiectul 
de hotarare cu privire la modificarea organigramei si statului de functii al Primariei comunei 
Suditi

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta nota de fundamentare a proiectului de 
hotarare.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=majoritate.
Discutii :
Arion Constan tin :- era poate mai important postul de cadastru, am inteles din 

expunere ca atributiile vor fi exercitate de referentul Serviciului voluntar pentru Situatii de 
Urgenta.

Primarul comunei :-pentru inceput infiintam acest post intrucat gospodariile populatiei 
trebuiesc protejate de riscuri de cutremur, inundatii, accidente nucleare, ploi torentiale, 
alunecari de teren, si va exercita cu delegatie si   atributiile de cadastru.

Nu mai sint discutii.Se supune la vot proiectul de hotarare si se se 
inregistreaza urmatorul rezultat :

Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0.

Punctul 6     :  

Se da cuvintul  d-lui Arion Constantin-initiator,   pentru a prezenta  nota de 
fundamentare a proiectului de hotarare. Raportul compartim.contabil este cuprins in raportul 
la rectificarea bugetului local.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=majoritate.
Discutii :
Dl. Arion Constantin- este bine sa reinfiintam echipa de fotbal , am lansat ideea dar 

dureaza pana punem pe picioare activitatea, avem constituit biroul, o sa ne orientam si cerem 
sprijin  si consilierilor pentru identificarea unui teren care sa fie amenajat ca teren de fotbal.

Am mai intrebat diverse peroane cum fac sa reziste echipa de fotbal, si s-a inteles ca 
trebuiesc abordate permanent societatile comerciale de pe raza comunei, pentru sponsorizare. 
Transportul echipei in deplasare de asemenea nu cred ca va fi o mare problema.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 7     :  
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea de 
motive si  proiectul de hotarare cu privire la revizuirea hotararii Consiliului local privind 
schimbarea denumirii Scolii Suditi ;

D-na secretar prezinta referatul de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=majoritate.
Discutii :
Nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
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Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 8     :  
Se da cuvintul secretarului comunei pentru a prezenta  referatul  cu privire la 

incompatibilitatea unui ales local, Nicoara Iulian Adrian, precum si cererea de optiune a 
acestuia pentru calitatea de functionar public. 

Secretarul comunei arata ca prin hotararea Consiliului local se constata ca  mandatul 
inceteaza de drept in asemenea situatii si se declara locul vacant, si nu este necesara 
supunerea la vot.

Situatia este  cunoscuta ,nu sint discutii.
Se epuizeaza ordinea de zi.
Diverse.
Presedintele de sedinta  declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE  SEDINTA SECRETARUL COMUNEI,
Dobriu Ariclia Jr. Vasile Ioana
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