
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,  06.03.2013  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.18 din 28.02.2012,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.-FOTA DUMITRU -PSD
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent  9 consilieri.
-Absenti motivat :-Dobriu Dumitru, Giuglan Radu.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Sedinta fiind deschisa, participa si un numar de_-___cetateni.: 
Dl.   Primar ŞINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se 

poate desfasura.
Presedinte de sedinta ale este dl. Giuglan Radu, absent motivat. 
In aceasta situatie d-na Andresan Elena,decanul de varsta , asigura alegerea

unui alt presedinte de sedinta si solicita propuneri pentru functia de presedinte de sedinta.
D-na  Dobriu Ariclia  propune pentru aceasta functie pe dl. Duicu Ionel.
 Se supune la vot si se inregistreaza urmatorul rezultat :- 9 voturi pentru.
Dl. Duicu Ionel preia lucrarile 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  9 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 modificarea HCL nr. 4 din 30.01.2013 privind aprobarea

impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 ; Initiator : primarul  comunei ;
2.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru centrala 

fotovoltaica ; Initiator : primarul comunei ;
3.-Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea Statutului comunei ;

-Initiator :-primarul comunei
4-Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea Planului de actiuni ce se vor organiza cu 

beneficiarii de ajutor social ; -Iniţiator-primarul comunei ;
5.-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice pe 

lunile ianuarie-februarie 2013 ;  Initiator primarul comunei ;
6.-Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013-

2014 pe raza teritorial administrativa;-Initiator :-primarul comunei ;



7.-Raportul de activitate pe semestrul II 2012 al vicepriamrului comunei ;
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.

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

de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea modificarii hotararii nr.4 din 
31.01.2013 privind aprobarea impozzitelor si taxelor locale.

Consdilierii sint de acord cu modificarea privind cuantumul certificatului de 
nomenclatura stradala si cea privind contractul de arenda, insa cu privire la incadrarea in zone
a satului Gura vaii, sint discutii generate de  faptul ca satul nu are nici un fel de utilitati si nu 
poate fi incadrat in zona A si ca impunerea din lege este fortata. Primarul comunei arata ca 
pana anul acesta s-a utilizat media zonelor, a existaat si un control din paartea Curtii de 
Conturi care a confirmat ca nu se inregistreaza pierderi la buget utilizandu-se o astfel de 
metoda. Drept pentru care primarul a propus amanarea luarii unei hotrarari in acest sens si 
solicitarea de puncte de vedere din partea institutiilor abilitate.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea de mai sus si se 
inregistreaza urmatorul rezultat :

Voturi pentru =9
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 Planului Urbanistic Zonal pentru 
centrala electrica fotovoltaica si introducerea in intravilanul comunei a suprafetei de 5,50 ha 
teren agricol extravilan. 

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= majoritatea consilierilor prezenti-5 voturi.
Discutii : nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9
Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 3 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive la  proiectul de hotarare cu privire la   aprobarea Statutului comunei ;
-Initiator :-primarul comunei

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

Avizul  comisiei de specialitate :-favorabil, prezentat de comisia de specialitate 
juridica si de disciplina. 

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



Discutii : nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9
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 actiuni ce se vor 
organiza cu beneficiarii de ajutor social ; -Iniţiator-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-majoritatea consilierilor prezenti=5 voturi.
Discutii :
Arion Constantin-sa purtam discutii cu RA drumuri si Poduri sa planteze pomi pe 

lateralele drumului Judetean. Si sale spunem ca pomii taiati au fost plantati de comuna si 
trebuia sa-i valorificam noi,sa-i dam la scoala penbtru a asigura lemne de foc.

Sa se construiasca in curtea scolii Gura vaii un WC chiar daca scoala nu mai 
functioneaza.Se fura ce este in curte, se distruce,sa dam terenul in folosinta cuiva.

 Primar :-avem paznic la Gura vaii, trebuie  sanctionat.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9
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 decontarii navetei cadrelor didactice 
pe lunile ianuarie-februarie 2013 ;  Initiator primarul comunei ;

Se da cuvintul  d-nei contabil Crutu Elisabeta  pentru a prezenta raportul 
compartimentului de specialitate.

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

hotararii-majoritatea =5 voturi.
Discutii :-nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9
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 organizarea retelei scolare pentru anul scolar 
2013-2014 pe raza teritorial administrativa;-Initiator :-primarul comunei ;

Se da cuvintul  d-lui Vlad Gheorghe-director scoala   pentru a prezenta  adresa de 
solicitare,avizul ISJ si Planul de scolarizare.

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

hotararii-majoritatea=5 voturi.
Discutii :nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :



Voturi pentru =9
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 aprobarea modificarii hotararii nr.4 din 
31.01.2013 privind aprobarea impozzitelor si taxelor locale.

Consdilierii sint de acord cu modificarea privind cuantumul certificatului de 
nomenclatura stradala si cea privind contractul de arenda, insa cu privire la incadrarea in zone
a satului Gura vaii, sint discutii generate de  

Punctul 7 :
Se da cuvintul viceprimarului comunei, dl. Craciun Silviu Mihail, penbtru a prezenta 

Raportul de activitate pe semestrul II 2012  ;
Discutii :
Primarul comunei : desi am initiat discutii cu crescatorii de ovine, acestia tot ies pe 

islaz desi inca nu s-a stabilit inceperea pasunatului. Vom pune camere de luat vederi pentru a 
ne ajuta in activitate. 

Arion Constantin :-aceeasi problema este si pe islazul Gura vaii.
Intreaba de asemenea daca mai exista posibilitatea atribuirii de terenuri tinerilor pentru

constructie de loccuinta in Gura vaii.
Ii raspunde afirmativ viceprimarul comunei.
Consilierii considera activitatea viceprimarului ca fiind in conformitate cu asteptarile 

si cu prevederile legale. 

Se epuizeaza ordinea de zi.
Presedintele de sedinta,  declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Consilier DUICU IONEL Jr. Vasile Ioana
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