
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, 28.09. 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.178 din 21.09 .2012,s-a convocat Consiliul local al 
comunei Suditi in sedinta ordinara, in urmatoarea componenta:

1.-ANDRESAN ELENA -PNL
2.-ARION CONSTANTIN -PD-L
3.-CRACIUN SILVIU MIHAIL -PD-L-viceprimar
4.-DOBRIU ARICLIA -PD-L
5.-DOBRIU DUMITRU -PD-L
6.-DUICU IONEL -PNL
7.-FLOREA LUCA CRISTINEL -PSD
8.-GIUGLAN RADU -PD-L
9.-NEAGU IONEL -PD-L
10-VLAD GHEORGHE -PN-L
(11.-Vacant –PSD)
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent __8__ consilieri.

-Absenti nemotivat :-Duicu Ionel si Florea Luca Cristinel.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Sedinta este  deschisa.
Dl.   primar ŞINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se 

poate desfasura.
Intrucat presedintele  de sedinta,dl Florea Luca  ales prin HCL nr. 22 din 10.08.2012 

lipseste, se solicita presedintelui de varsta sa asigure alegerea presedintelui de sedinta.
D-na Andresan Elena   solicita propuneri pentru functia de presedinte de sedinta.
Dl. Craciun Silviu Mihail  propune pentru aceasta functie pe dl. Vlad Gheorghe.
 Se supune la vot si se inregistreaza urmatorul rezultat :-  voturi pentru 8.
Dl.Vlad Gheorghe   preia lucrarile sedintei .
Se supune la vot   procesul verbal al sedintei anterioare pus la dispozitia consilierilor 

pentru consultare prin grija secretarului comunei.Se aproba cu 8 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  privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul 2012;
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul al II-lea 

2012 ;
3.-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea inventarului bunurilor apartinand 

domeniului privat al comunei ;
4.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea   Planului strategic privind serviciile 

sociale furnizate de Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Suditi pentru 
perioada 2012-2016, a Cartei drepturilor personalului care beneficiaza de serviciile sociale ,a 
Codului etic  si a  Regulamentului Compartimentului de  asistenta sociala.

5.-Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a Consiliului local ;

6.-Diverse.



Presedintele de sedinta intreaba daca mai sint puncte de introdus pe ordinea de zi.
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 
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.

Punctul  1 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
In continuare  prezinta si raportul compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil, prezentat de presedintele comisiei, dl. 

Craciun Silviu Mihail.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii= majoritatea consilierilor prezenti, respectiv 5 voturi.
Discutii :nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 2 :
Presedintele de sedinta da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a 

prezenta expunerea de motive la  proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei 
bugetare pe trimestrul al II-lea al anului in curs.

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

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil,prezentat de presedintele de sedinta, dl. 
Craciun Silviu Mihail.

Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 
hotararii-majoritatea consilierilor prezenti, respectiv 5 voturi.

Discutii : -nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si  se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 8
Voturi impotriva, abtineri =0.

Punctul 3 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expuneresa 

de motive la proiectul de hotarare cu privire la actualizarea inventarului bunurilor apartinand 
domeniului privat al comunei ;

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive.Este  prezentat de 
raportul comisiei de inventariere .

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

hotararii-2/3 din numarul consilierilor in functie, respectiv 8 voturi.
Discutii : 
Arion Constantin- intreaba care este situatia suprafetei de 10 ha teren din islaz, aflat la 

limita cu hotarul Marculesti.



Raspunde secretarul comunei-Cu avizul Ministerului Agriculturii, nr. 112/1993  s-a 
aprobat un schimb de teren intre Giuglan Ion   si Primaria Cosambesti (care avea satul 
Marculesti in componenta) pentru suprafata de 4,5 ha teren situat in tarla A 88/5,parcela 
cadastrala nr. 1.in schimbul terenului predat, dl. Giuglan Ion primeste de la Consiliul 
Cosimbesti in tarla A 156/2 parcela  A 961/3.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8
Voturi impotriva, abtineri =0.
Punctul 4 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive la proiectul de hotarare cu privire la  aprobarea Planului strategic privind serviciile 
sociale furnizate de Compartimentul de asistenta sociala pentru perioada 2012-2016,
a Cartei drepturilor personalului care beneficiaza de serviciile sociale ,a Codului etic  si a 
Regulamentului Compartimentului de  asistenta sociala.

Secretarul comunei prezinta raportul de specialitate,avizul de legalitate si cvorumul 
necesar pentru adoptarea hotararii,majoritatea consilierilor prezenti, respectiv 5 voturi.

Discutii :-nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 5 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive la  proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotarare. 

Secretarul comunei prezinta  raportul  de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil,prezentat de dl. Arion 

Constantin,presedintele comisiei.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii-majoritatea consilierilor prezenti, respectiv 5 voturi.
Discutii :-nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8
Voturi impotriva, abtineri =0
Se epuizeaza ordinea de zi.
Diverse  :
Dl. primar prezinta cererea d-lui Vlad Gheorghe, directorul scolii gimnaziale Suditi, 

prin care solicita inlocuirea pardoselii din dormitorul spatiului in care locuieste, inchiriat de 
acesta.

Dl.primar arata ca se va da un raspuns dupa verificarea de catre viceprimar a situatiei 
la fata locului, cunoaste ca spatiul  este supus degradarii datorita igrasiei, in principiu este de 
acord cu realizarea lucrarii, se va analiza impreuna cu compartimentul contabilitate 
modalitatea executarii/decontarii lucrarii.

Consilierii sint de acord ca  imobilul este degradat,  si ca lucrarile de intretinere 
contribuie atat la consolidarea imobilului cit si la crearea unor conditii normale de viata.

Dl. Arion Constantin-cu privire la reducerea cheltuielilor efectuate pe comuna :- sa se 
reduca cate o lampa de pe stalpii de iluminat public, precum si durata, la 5 ore pe noapte este 
suficient.

De asemenea pune problema paznicului obstesc de la Gura vaii, Musoi Ion, nu face 
serviciu, sta mai mult acasa,nu raspunde cand este sunat de politist cu atat mai putin cand  este 
solicitat de cetateni,niciodata nu este treaz. 



Dl. primar anunta ca a fost informat de politist, nu este o solutie buna sa-l dam afara 
intrucat nu mai putem angaja pe cineva in loc, deci ramanem descoperiti. In schimb a propus 
schimbarea locului de munca, la Suditi, va face naveta si va fi nevoit sa nu mai doarma 
intrucat nu are unde.

Secretarul comunei- in plus, pentru o sanctiune, cu atat mai mult eliberarea din 
functie, trebuiesc facute referate de abateri, cercetare disciplinara. 

Dl. Vlad Gheorghe-mai bine reducem numarul de lampi, sa ramana cate o lapmpa din 
2 in 2 stalpi, pentru ca daca reducem durata, poate fi speculata ora din noapte cand este stinsa 
complet lumina si atunci sa se produca furturi.

Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
  Consilier VLAD GHEORGHE     jr.VASILE IOANA
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