
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,17 decembrie  . 2013  in cadrul sedintei  Consiliului local al comunei 
Suditi, judetul Ialomita care are loc la sediul Consiliului local-sala de sedinte,

In baza dispozitiei primarului, nr.292  din  17.12.2013,s-a convocat  de îndată  
Consiliul local al comunei Suditi in sedință, 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 _10___ consilieri.

-Absenti – Florea Luca Cristinel- considerat motivat :-întrucît ședința fiind de 
îndată ,acesta nu a fost găsit la domiciliu.

La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Sedinta fiind deschisaă 
Dl.   Primar ŞINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se 

poate desfasura.
Presedinte de sedinta este dl. ARION CONSTANTIN, care  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  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 hotărîre  cu privire la rectificarea bugetului local.

Inițiator-primarul comunei.
2.-Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a Sărbătorii 

Bobotezei, în data de 6 ianuarie 2014. 
Inițiator-consilier local Duicu Ionel

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 :

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.



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

Avizul  comisiei de specialitate :- nu este necesar,ședința fiind convocată de îndată.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=6 voturi.
Discutii :nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10.
Punctul 2 :
Se da cuvintul initiatorului,respectivd-lui Duicu Ionel pentru a prezenta expunerea de 

motive la  proiectul de hotarare cu privire la aprobarea organizării și a regulamentului de 
desfășurare a Sărbătorii Bobotezei.

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

hotararii=10.
Discutii : consilierii sînt de acord în bloc cu această inițiativă.
Arion Constantin-să fie înștiințată și Poliția, pentru a nu se crea vreo problemă de care 

să ne facem răspunzători.La premii, ar fi bine ca și la preiul II să fie dat și un căpăstru.
Vlad Gheorghe- să fie impusă o limită minimă de vîrstă, de la 16 ani de exemplu.
Fotă Dumitru- o să propună în ședințele următoare ca și ziua de 14 septembrie să fie 

organizată corespunzător. De asemenea de 8 Martie vrea să facă excursii cu copiii de la 
școală.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10.
Se epuizeaza ordinea de zi.
Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Arion Constantin Jr. Vasile Ioana
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