
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, 04.04 . 2013  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. 24 din 28.03.2013,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.-FOTA DUMITRU -USL
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent  11  consilieri.
-Absenti nemotivat :-
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Sedinta este deschisa. Participa si un numar de_-___cetateni. 
Dl.   Primar ŞINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se poate 

desfasura.
Presedinte de sedinta este dl. DUICU IONEL ,ales prin hotararea  nr. 8 din 6.03.2013,care preia 

lucrarile sedintei .
Pentru inceput  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 unanimitate de    voturi,in forma in care a fost intocmit.
Ordinea de zi  propusa de primar si comunicata prin dispozitia de mai sus este urmatoarea :
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local,listei de investitii si Planului anual de 

achizitii publice  pe anul 2013;
 Initiator -primarul comunei ;

             3.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea excedentului bugetar pe anul 2012 ;
Initiator -primarul comunei ;

 4.-Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita  a Asociatiei de fotbal « Ialomita 
Suditi »,a unei suprafete de teren din intravilanul comunei,in vederea amenajarii stadionului comunal  de 
fotbal.

Initiator -primarul comunei ;
5.-Proiect de hotarare cu privire la Planului de masuri privind organizarea pasunatului pe anul 

2013 pe islazul comunal.
Initiator -primarul comunei ;

6.-Proiect de hotarare  privind scoaterea din inventarul bunurilor apartinand Primariei comunei, a 
unor mijloace fixe .

Initiator -primarul comunei ; 

1



7.-Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in folosinta gratuita si efectuarea unui schimb de  
terenuri 

8.-Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

9.-Raportul primarului  privind starea economica,sociala si de mediu a comunei ;
Diverse ;
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sint puncte de introdus pe ordinea de zi.
Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu     :
10-Revocarea hotararii nr. 9 din 6.03.2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal si RLU 

aferent pentru constructie Centrala electrica fotovoltaica 2,4 mw Suditi. 
11.-Aprobare prelung. PUG cu 3 ani, ca urmare a avizului CJIL OG 7/2011,85/2012, adr. 2297 
Ordinea de zi comunicata si completata  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.

D-na secretar anunta ca rapoartele comisiilor de specialitate sint favorabile propunerilor din 
proiectele de hotarare, si sint depuse la dosar.

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

proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local,listei de investitii si Planului anual de achizitii
publice  pe anul 2013;

 Initiator -primarul comunei ;
Se da cuvintul  d-nei Crutu Elisabeta  pentru a prezenta raportul compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil, prezentat de dl. Craciun Silviu Mihail,presedintele 

comisiei.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii= 6 

voturi
Discutii :
Arion Constantin- a propus si in sedinta trecuta, la inchirierea salonului de nunti sa se plateasca o 

garantie din care sa ne oprim pagubele pe care gestionarul le constata la predarea inventarului preluat 
pentru nunti.

Primarul nu este de acord, si asa le oferim  foarte putin, peste tot sint prêturi mari, cel putin noi sa-
i sprijinim in astfel de evenimente.

  Nu mai sint discutii.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =6.
Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 2 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea de motive la  
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea excedentului bugetar pe anul 2012 ;

Initiator -primarul comunei ;
Se da cuvintul  d-nei Crutu Elisabeta, contabil,  pentru a prezenta raportul compartimentului de 

specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favaorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii= 6 

voturi.
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Discutii : 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
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 atribuirea in folosinta gratuita  a Asociatiei de fotbal « Ialomita 
Suditi »,a unei suprafete de teren din intravilanul comunei,in vederea amenajarii stadionului comunal  de 
fotbal.

Initiator -primarul comunei ;
Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta raportul  de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=2/3 = 8 voturi.
Discutii :
Dl. Arion Constantin intreaba cine o sa se ocupe de echipa de fotbal ? Dl. Primar ii solicita chiar 

dumnealui sa prezinte documentul de inscriere a echipei Ialomita Suditi, din care rezulta ca responsabil 
este dl. Sincan Dumitru. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
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 de masuri privind organizarea pasunatului pe anul 
2013 pe islazul comunal.

Initiator -primarul comunei ;

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii= 

2/3=8 voturi.
Discutii :
Dl primar informeaza consiliul ca a solicitat ACA Baraganu Ialomita  sa i se prezinte situatia 

platilor efectuaate pe islazul comunal pe ultimii ani, din subventia primita de la APIA.
I s-au prezentat
1.-Procesul verbal de receptie a lucarilor, incheiat in data de 15.04.2011 intre SC danger SRL 

Fratilesti si Vlante  Emil Panait si Nicoara Iulian, primarul si viceprimarul comunei si factura aferenta- nr.
9102194 din 20.04.2011 in valoare de 40.734,00 lei

-disc 1-75 ha x 150 lei/ha plus TVA
-disc 2 75 ha x 100 lei/ha
-pregat. cu combinat. 75 ha x80 lei/ha
-semanat (borceag,porumb) 75 ha x 50 lei /ha
-tavalugit 30 ha x 40 lei/ha
-fertilizat  paj (borrceag,porumb) 75 x 42 

2.-Procesul verbal din 20.10.2012 si  factura nr. 0000060 din 23.05.2012, in valoare de 15500,00 
lei -arat 50 ha x 250 lei/ha

3.-Procesul verbal de receptie din 3.05.2012 si factura  nr. 0000002 din 23.05.2012 in valoare de 
27590,00 lei

-discuit +miu+ grapat 50 ha x 150,00 plus TVA
-discuit II +miu+grapat porumb,masa verde 50 ha x 120 lei
-pregatit cu combinatorul 50 ha x 100 lei
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-semanat porumb masa verde=50 ha x 75 lei 
Au intrat in cont din subventie 750 milioane lei.
Primarul informeaza consiliul ca a anuntat ACA ca nu va fi de acord cu plata acestor facturi 

intrucat nu sint inregistrate la Primarie documente din care sa rezulte ca s-au infiintat, s-au efectuat aceste
cheltuieli si crescatorii au beneficiat de furajele de pe aceste suprafete.

O sa solicite toate facturile din urma . Pentru ca este o suprafata foarte mica de plante furajere 
perene. Banii au fost cheltuiti fara rost. In comuna nu s-au practicat astfel de preturi.

Dl. Fota Dumitru –de ce s-au facut lucrarile de catre aceasta asociatie. Cum a fost aleasa. De platit
trebuie sa platim dar nu la pretul asta.

Dl. Florea Luca Cristinel_De ce fostul primar a acceptat pretul.
Dl. Viceprimar-  Impreuna cu consilierii sa  verificam la fata locului existenta lucrarilor.
Dl. Primar-Il invitam si pe dl. Nita ca impreuna sa identificam suprafetele care au fost 

insamantate. S-au primit aproape 4 miliarde din subventie. O sa vedem cum au fost cheltuiti acesti bani.
Consiliul local propune in bloc sa nu se plateasca acesti bani pana nu lamurim aspectele 

semnalate.
Dl. Primar- vom inainta o adresa catre ACA, in urma acestei sedinte , vom cere prezentarea de 

documente si  sistarea  platii facturilor.
 Dl. Arion Constantin- s-a propus in planul de masuri ca furajele se vor folosi pentru crescatorii de

animale cu pana la 10 bovine. Dar pana la 2 bovine se incaseaza subventia. Propune ca numarul sa se 
limiteze la 3 bovine.

Diuglan Radu- este de acord cu infiintarea supărafetelor de plante furajere pentru ca islazul se 
usuca pe perioada de vara si vacile nu mai au ce manca. Anul trecut a fost foarte bun porumbul cultivat, s-
au hranit vacile timp de doua luni.

Primarul propune sa facem adapatori si in zona la Duicu unde se strang vacile.
Duicu Ionel_nu este nevoie.
Arion C-tin -sa se stabileasca adapatori de inaltimi diferite pentru vaci si oi.
Fota- sa facem si noi un tarc  din uluce, ca la Gura vaii, ca toate vacile  la plecare ies pe sosea ,in 

special pe ploaie.
ViceprimarȘ- sa ne mai intilnim cu crescatorii si cu paznicii pentru ca oamenii sint nemultumiti de

felul cum se duc vacile la  islaz, nu sint supravegheate,se strica spatiul floral din fata curtilor. Sa stabilim 
perioada de pasunat pe islaz.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 11 
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 scoaterea din inventarul bunurilor apartinand Primariei comunei, a unor
mijloace fixe .

Initiator -primarul comunei ; 

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul comisiei de invenmtariere.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii= 

2/3=8
Discutii :
Dl. Neagu Ionel-propune ca bazinul de apa sa fie dat in echivalent cu altele mai mici, pe care sa le 

putem pune pe o remorca si sa le folosim la PSI.
Primarul propune sa fie taiat si predat pentru ca nu se poate da jos. Daca platim o macara sa-l dea 

jos platim chirie mai mare decat luam pe bazin si nu avem ce face cu el pentru ca este ruginit. Vom taia 
tevile scheletului de suspendare si le vom folosi la confectionarea unui gard imprejmuitor.

Fota Dumitru- sa sa gasim o firma care sa-l preia contra cost si care sa-l si taie.
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Dl. Primar- firma care ofera pretul cel mai bun va fi selectata.
 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 6     :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea de motive la

proiectul de hotarare cu privire la atribuirea in folosinta gratuita si efectuarea unui schimb de  terenuri .
Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul comisie de inventariere a terenurilor 

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

hotararii=2/3=8 voturi.
Discutii : nu sint
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 7     :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv pri-marului comunei pentru a prezenta expunerea de motive 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul de specialitate.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii=6 

voturi.
Discutii : nu sint
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul  8     :
Primarul comunei  prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la revocarea 

hotararii nr. 9 din 6.03.2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal si RLU aferent pentru constructie
Centrala electrica fotovoltaica 2,4 mw Suditi. 

Secretarul  comunei  prezinta referatul cu privire la legalitatea hotararii  si  cvorumul necesar 
,pentru adoptarea hotararii=6  voturi.

Discutii : nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul  9     :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea de motive la

proiectul de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii  Planului Urbanistic General . 

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul de specialitate.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea hotararii=6  

voturi.
Discutii : nu sint
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
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Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 10     :
Se da cuvintul primarului comunei pentru a prezenta Raportul primarului  privind starea 

economica,sociala si de mediu a comunei   
Discutii : 
Dl. Primar anunta ca pe data de 11 apr. la Biblioteca comunala are loc o activitate publica in 

cadrul programului Biblionet,sint invitati din afara comunei, o sa fie invitat si presedintele Consiliului 
Judetean, de aceea invita si consilierii sa fie prezenti si sa facem daca se poate cate ceva cu totii pentru a 
face publica actiunea, astfel incat sa se determine un comportament frumos si din partea cetatenilor 
(comportament, curatenie stradala etc).

Duicu Ionel-propune sa mai fie reparate portiuni de strazi la Bebi Postasu la Tiganu pentru ca se 
blocheaza scurgerea apei. La Petre Ionescu pe strada care doar s-a reparat de catre Consiliu,acesta a 
inceput sa arunce gunoi direct pe strada. Si a fost si consilier local.

Primarul-sa ne ocupam sa facem santuri serioase. Lui Ionescu petyre sa-i facem adresa scrisa.
Consilierii sint de acord cu raportul primarului, sint vizibile déjà rezultatele actiunilor de la 

preluarea mandatului.
Se epuizeaza ordinea de zi.
Diverse.
Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Duicu Ionel Jr. Vasile Ioana
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