
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,18.11 . 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.279  din 18.11.2013,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 -PSD
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent _10___ consilieri.

-Absenti motivat :-Florea Luca-Cristinel-decesul socrului.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Participa ca invitati : dl. Stoian –reprezentantul Sc Raja SA și dl. Negrea 

Mădălin,agent Poliția Sudiți.Lipsesc d-na Cruți Elisabeta și Ioniță Ionela-titulari 
compartimente care au de prezentat informări ( aflate în deplasare pentru depunere 
documente).

Sedinta este  deschisă,insă nu este prezent nici un cetățean. 
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    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 nr. 46/25.10.2013 privind aprobarea Strategiei de  tarifare a 

serviciului de alimentare cu apă propusă pentru perioada 2014-2020.
Inițiator-primarul comunei.

2.-Proiect de hotărîre nr. 47 din 25.10.2013 privind aprobarea contului de  execuție 
bugetară pe trim.III 2013. Inițiator-primarul comunei.

3.-Proiect de hotărîre nr. 48 din 28.10.2013cu privire la aprobarea Planului de ocupare 
a Funcțiilor Publice  pentru anul 2014.  Inițiator-primarul comunei.

4.-Proiect de hotărîre nr. 49 din 5.11.2013 cu privire la aprobarea decontării navetei 
cadrelor didactice pe luna septembrie 2013, Inițiator-primarul comunei,

5.-Proiect de hotărîre nr. 50 din 5.11.2013 cu privire la actualizarea  Planului local de 
acțiune pentru protecția împotriva poluării cu nitrați din surse agricole  pe anul 2013. 

Inițiator-primarul comunei.
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6.-Proiect de  hotărîre nr. 51/ 8.11.2013 cu privire la rectificarea bugetului local.
7.-Proiect de hotărîre nr. 52 din 8.11.2013 privind aprobarea compensării chiriei 

datorate pentru închirierea spațiilor cu destinație locuință,aparținînd domeniului public cu 
cheltuieli efectuate de chiriași pentru  diverse reparații.

8.-Informare privind analiza activității compartimentului asistență socială din cadrul 
Primăriei comunei,în semestrul I 2013. Temei legal-HG 427/2001-art.6 al.3.

9.-Informare cu privire la situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în  
care  Consiliul local este parte.

10.-Informare cu privire la analiza activității privind asigurarea ordinii și liniștii 
publice pe raza comunei ,desfășurată de lucrătorii Postului de Poliție Sudiți în perioada 
ianuarie –octombrie 2013. Temei legal lg. 215/2001-art.36 al 6 pct.7 și 19 lit.d.

Secretarul comunei propune completarea ordinii de zi cu alegerea președintelui de 
ședință pentru următoarele ședințe.

Ordinea de zi astfel completată, 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 Strategiei de  tarifare a serviciului de
alimentare cu apă propusă pentru perioada 2014-2020.

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul compartim. de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil, prezentat de președinții comisiilor de 

specialitate, dl. Crăciun Silviu Mihail și dl. Arion Constantin.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =6 voturi.
DISCUȚII :
Arion Constantin-am studiat materialele trimise și ne-a speriat evoluția prețurilor, de 

la 3 lei și ceva în 2013 ajungem la peste 5 lei.La preț se adaugă pierderile,costul 
chimicalelor,plus TVA. Nu cunoaștem ce rata inflației .Prețul trece cu mult peste 5 lei, se 
scrie că se fac investiții.

Dl.Fotă Dumitru-cine ne obligă să facem aceste cheltuieli ?
Dl.Stoian-ne obligă DSP.Săptămînal ei ne uirmăresc.Din 2008 calitatea apei s-a 

degradat extraordinar de mult.Sîntem obligați să avem sistem de canalizare. Astăzi au fost 2 
membri de la Uniunea europeană și MDRA. Le-a plăcut stația de apă.Vor să fie amplasată 
stația de epurare între cele două sate ,Sudiți și Gura văii.               Toate cheltuielile se reflectă
în preț. Au fost alarmați de calitatea apei potabile. Tarifele sînt făcute prin mecanmisme de la 
Ministerul Dezvoltării.Raja vine cu 11 % din prețul proiectului POS Mediu.O să vă trimit un 
Master Plan.

Fotă D.-s-a spus că Raja nu a investit decît puțin în stație.dacă se făcea pe deal nu era 
atîta poluare.

Puțul 3 care era cel mai bun acum e cel mai prost.
Primar-nu putem să folosim doar puțul 3 ?
Stoian-nu are forajul capacitate suficientă.
Arion C.-cum au luat probe de la Gura văii că nu merge puțul.
Stoian-avem buletine de la bazinul superior. Nu se poate rezulva decît prin spălare.
Viceprimar-ați spus că veniți cu aparatură să depistați conducta metalică care a rămas 

în legătura cu cea din PVC.
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Primarul- nu este necesar. Ptr. că oricum nici conducta veche nu este scoasă așa că nu
ne dăm seama care porțiune nu este înlocuită.

Fotă-cum se poate verifica un apometru fără să ajungem la Fetești ?  De un an de zile 
înregistrez un consum enorm și mi s-a spus că trebuie să ajung la fetești

Stoian-cetățeanul care solicită verificarea plătește . Dar voi lua apometrul dvs. și voi 
face verificarea ptr. că este curios ce spuneți. În februarie se dă în funcțiune stația de epurare 
de la Fetești care are 16 locuri de muncă. Cînd o să facem la Sudiți, o să mai fie locuri de 
muncă. 

Fotă-de ce nu sînt și casierii din Sudiți ?
Dobriu Ariclia-localitățile  nu pot fi încadrate ca locaalități defavorizate ?

Stoian- UE stabilește un tarif unic.Și totuși localitățile Sudiți,Jegălia și Borcea au avut tarife 
mai mici. 

Primarul comunei-sînt foarte multe dartorii  restante de la apă.
Arion Constantin-zona defavorizată este recunoscută și de UE,partea de sud est a țării.
Stoian-poate să găsim alte facilități.Primarul de la Jegălia a făcut un parteneriat cu 

Consiliul Județean Călărași-a dat un teren pentru parc fotovoltaic care va asigura și energia 
pentru stația de epurare.Astfel se va diminua prețul de cost.

Am făcut o inițiativă la Guvern,ca populația să fie scutită de TVA. Ar fi bine să o 
susțineți și dvs.

Secretar-puteți solicita fiecare grup politic  din consiliul local, prin parlamentarii din 
teritoriu,care să susțină  inițiativa la Parlament.

Primar-La Mărculești déjà s-a blocat programul.
Arion C.-este o problemă foarte delicată.
Stoian- cei de la UE nu înțeleg cum de nu se fac …
Arion-Nu sînd de acord cu ce ați spus că apa de la Gura văii nu este bună.A fost un puț

forat la  120m.A rămas în puț o pompă care poate a ruginit. S-ar putea să aveți dreptate.
La stația de epurare nu trebuie canal ? Să se folosească conducta de la Gura văii pentru 
canalizare. La Sudiți vor fi 2 stații de pompare,un ape deal,una jos ?Apa este împinsă la Gura 
văii și revine,de-aia se încălzește.

Primar-nu putem să mai facem un foraj în deal.
Stoian-ăsta nu-i pe Master Plan.Va fi pe cheltuiala Raja.Era bine să se facă stația pe 

deal. Venea apa gravitațional.
Primar-la vremea respectivă acuzam și eu treaba asta. Am înțeles că nu au fost bani.
Arion-cît costă un puț pe deal ?
Stoian-cu diametrul 200. Forajele nu au fost cimentate.De aceea sînt poluate și sînt 

necesare tratări.
Arion-acum ați luat o probă totală.Acum nu se mai poate cimenmta ?
Stoiasn-nu.Acum se lucrează cu plastic și nu mai intră nitrați.
Arion-să sperăm că pe viitor va fi bine.Salariații dvs. să fie mai operativi și mai 

eficienți, să poarte uniformă ca să fie recunoscuți.
Nu mai sînt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10 Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 10-
Dl. Primar solicită consiliului local să fie de acord ca în continuare să fie prezentată 

informarea înscrisă la pct. 10 al ordinii de zi,  cu privire la analiza activității privind 
asigurarea ordinii și liniștii publice pe raza comunei ,desfășurată de lucrătorii Postului de 
Poliție Sudiți în perioada ianuarie –octombrie 2013,pentru a nu lua prea mult timp din 
programul agentului șef de poliție. Consilierii sînt de acord. 

Președintele de ședință dă cuvîntul d-lui Negrea Mădălin, prentru a prezenta verbal 
informarea.

Dl.Negrea informează numărul de sancțiuni aplicate pe probleme
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-48 sancțiuni la normele rutiere cu 6115 lei,
-4 certificate reținute
-66 sancțiuni la normele de conviețuire socială,în valoare de 19800 lei
Marea majoritate a sancțiunilor sînt la tulburarea liniștii publice,
-apelare nejustificată a numărului de urgență 112
-transport asnimale-HG 924/2005,
-legea 12-comerț stradal -3 sancțiuni cu 3000 lei,
Am acționat foarte mult să stopez vînzarea ambulantă de marfă-de către persoane din 

cartierul Bora.
S-a încercat reducerea efectului, s-au dat și avertismente.
-100 acțiuni de violență, în special în wikend, la discotecă și bar.
Dosare penale-
-44, d.c. 13 cu AN,12 furturi și 1 incendiere,loviri,tulburare de posesie.
La soluționate-noi propunem soluția dar procurorul (Catrinoiu) stabilește măsura.
S-au cam stabilit scoatere de sub urmărire penală întrucît prejudiciul este mic.
Am fost singur.De doi ani m-am bătut cu nmorile de vînt.Este foarte greu.Am pus o 

mașină pe butuci,am contactat probleme de sănătate. La paza obștească este mare problemă. 
La lg. 333/2003. Mușoiu nu vine la pază,Gavrilă după orele 23,30 se retrage acasă.Refuză să 
vadă, să spună.

Noi avem nevoie de sprijin.
Primarul comunei-nu sînteți singur,sînteți 3 agenți de poliție, astea sînt dificultățile pe 

care trebuie să le înfruntăm.
Negrea-unul este elev, este sub tutelă, nu are competențe limitate,celălalt a venit de o 

lună și ceva. Și mai sînt și reclamat, chiar dacă sînt nevinovat astea apar la dosar.
Primarul comunei-și eu am un an și ceva și am 2 NUP.
DISCUȚII
Dobrin Ariclia-ce procent din amenzi este încasat ? Spuneți că procurorul dă NUP cu 

justificarea că este prejudiciul mic. Dar ei așa se învață să repete faptele.
Negrea-cînd cetățenii se implică avem rezultate.Am fost ajutați. Se strică liniștea 

bătrînilor,foarte mulți bătrîni sînt jecmăniți de țigani.Dacă am grețșit cu ceva este că sînt prea 
implicat.Poate nu sînt bun. Am afișat telefonul și Nici nu știți ce plăcut este să -ți plîngă 
copilul la 2 noaptea, și în același timp să sune telefonul,să-ți iei pistolul și să pleci.

Primar-Ați venit mai mult să să văitați dvs. Asta este meseria.
Arion-din ce am înțeles, dînsul își face meseria dar nu îl ajută justiția.
Primar-nu putem face pază plătită.De la anul plătim un om de la o firmă de pază și 

renunțăm la paznici. Avem un post vacant din ianuarie și nici acum nu am primit aviz de la 
Ministerul dezvoltării ptr. ocuparea postului.

Andreșan-munca este foarte grea.Dar am o rugăminte-nu mai faceți aprecieri cu 
privire la sănătatea psihică a unor persoane.E dureros să auzi așa ceva,cînd omul vi se 
aadresează pentru ajutor.

Negrea-pot fi și momente cînd mă enervez. Poate mai  greșesc.
Arion-trebuia să chemăm și paznicii.
Secretarul comunei-am spus de anul trecut cînd șeful de pșost a sesizat nereguli cu 

paza la Gura văii că pentru as fi sancționați, conform Codului muncii există o procedură care 
trebuie respectată, respectiv referate ,sesizări scrise cu privire la neîndeplniirea atribuțiilor, 
cercetare disciplinară ,ori nu s-a depus la dosar nici un astfel de document.

Duicu Ionel-ne trebuie 3 paznici.Avem noroc că este lumină.Nici o altă localitate în 
jur nu are lumină pe timpul nopții.

Consilierii concluzionează că sînt necesare măsuri rapide  pentru ca servciul de 
asigurare a ordinii și liniștii publice și de pază să răspundă nevoilor cetățenilor.

In continuare, se revine  la dezbaterea proiectelor în ordinea comunicată
Punctul 2 :
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Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 
de motive la  proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de  execuție bugetară pe +

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

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =6 voturi.
DISCUTII : -nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10 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 la aprobarea Planului de ocupare a Funcțiilor 
Publice  pentru anul 2014.

Se da cuvintul  d-nei Vasile Ioana,secretar   pentru a prezenta raportul 
compartimentului de specialitate.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =6 voturi.
DISCUTII :-nu sînt.
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 expunerea 

de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea decontării navetei cadrelor didactice 
pe luna septembrie 2013.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta raportul compart. de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =6 voturi.
DISCUTII :-nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10 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 actualizarea  Planului local de acțiune pentru 
protecția împotriva poluării cu nitrați din surse agricole  pe anul 2013.

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul compart. de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =6 voturi.
DISCUTII :-nu sînt.
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 initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local
Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta raportul compart. de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =6 voturi.
DISCUTII :-nu sînt.
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 la proiectul de hotarare cu privire aprobarea compensării chiriei datorate pentru 
5



închirierea spațiilor cu destinație locuință,aparținînd domeniului public cu cheltuieli efectuate 
de chiriași pentru  diverse reparații.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar =8 voturi .
DISCUTII :-nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10 Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul  8  :
Se da cuvintul  d-nei Vasile Ioana,secretarul comunei pentru a prezenta 

Informare privind analiza activității compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei 
comunei,în semestrul I 2013. 

DISCUTII :-nu sînt.
Consilierii aprobă activitatea compartimentului.
Punctul 9     :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta Informarea 

cu privire la situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în  care  Consiliul local 
este parte.S-a pus problema dosarului cu locuința din inventarul domeniului public, ocupată 
de Giuglan Vasile,  fără a plăti chirie din lipsă de venituri, în situația în care acesta pierde 
recursul ,va trebui să luăm măsuri pentru a intra în legalitate, eventual să  analizăm 
posibilitatea scoaterii din domeniul public în vederea vînzării.

Iar cu privire la doasrul privind imputarea suplimentului postului și suplimentului 
treptei de salarizare, așa cum rezultă din toate documentele, aceste sume au fost prevăzute și 
aprobate în bugetul local în anul 2008, deci consiliul local a aprobat sume pentru acordare de 
sporuri, prin urmare consider că  și cei 6 funcționari publici din cadrul Primăriei intră sub 
incidența legii nr. 84 /14.06.2012 privind  unele măsuri  referitoare la veniturile de natură 
salarială ale personalului plătit din fonduri publice, prin care a fost aprobată exonerarea de la 
plata pentru sumele reprezentînd venituri de natură salarială pe care personalul din sectorul 
bugetar trebuia să le restituie ca urmare a constatării de  către Curtea de Conturi a unor 
prejudicii.

DISCUTII
Consilierii sînt de acord ,au fost informați și în anul 2012 de către fostul primar, am 

considerat că sporurile nu au fost acordate ilegal atît timp cît existau prevederi legale,avize 
asupra legalității și acțiuni similare favorabile în instanță  .

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat 
Se epuizeaza ordinea de zi.
Diverse-dl.Vlad Gheorghe- sesizează faptul că sînt probleme cu plata consumului de 

apă la Casa agronomului,întrucît acesta este comun pe 2 apartamente și sînt neînțelegeri. 
Corect este să se pună apometru la fiecare apartament.

Arion-S-au da toile acasă.E o lege de la APIA, să nu se pășuneze pe islaz în perioada 
de stabulație.

Intreabă dacă se mai investește ceva în islaz, și cum se folosește subvenția.
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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