
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,20.05. 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. 48 din 14.05.2013,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 _11___ consilieri.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Participa ca invitati :
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 este dl.Duicu Ionel  ,ales in luna martie  pentru perioada martie-

mai  care 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    voturi pentru,in forma in 
care a fost intocmit.

Ordinea de zi  propusa de primar si comunicata consilierilor prin invitatia la sedinta 
este urmatoarea :

1.-Proiect de hotarare  aprobare cont executie bugetara pe anul 2012 ;
2.-Proiect de hotarare privind aprobarea contului de  executie bugetara pe trim.I 2013 ;
3.-Proiect de hotarare privind aprobarea  rectificarii  bugetului local 2013 ;
4.-Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport ale 

cadrelor didactice din Scoala Suditi pe lunile februarie-aprilie 2013 .
Dl.primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare
1- conferire titlu de cetatean de onoare
 2-alegere presedinte sedinta –iunie-august  

Ordinea de zi in forma prezentata este  supusa la vot si aprobata in unanimitate.
Presedintele de ședință 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 mîini 
(din cele doua variante-vot deschis (prin apel nominal sau ridicare de maini si vot secret).

Se aprobă modalitatea de vot propusă.
Se trece la discutarea proiectelor de hotărîre :



Dl. primar anunță că materialele au fost inaintate comisiilor de specialitate pentru 
avizare, proiectele de hotarare au fost inaintate consilierilor o dată  cu invitația la ședință, 
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 contului de executie bugetara pe 
anul 2012.

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

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

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

Discutii :-consilierii au primit materialele o data cu inmvitatia la sedinta, si nu sint 
discutii.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
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 incheierea contului de executie pe trim.I 2013.
Se da cuvintul  d-nei Crutu Elisabeta,contabil,  pentru a prezenta raportul 

compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil,prezentat de Crăciun Silviu,președintele 

comisiei de specialitate. 
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=6 voturi (majoritatea consilierilor prezenti).
Discutii : -nu sint.
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 expunerea 

de motive la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
Se da cuvintul  d-nei Crutu Elisabeta   pentru a prezenta raportul compartimentului de 

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

hotararii.
Discutii : Fotă Dumitru- nu sint suficiente fondurile planificate pentru Ziua comunei.
Primar-vom mai cauta sponsori. Am analizat cam care ar fi suma necesară.Vom plati 

formatia Baraganul ialomitean, si cantitatea de mici si bere care se vor consuma pentru o 
prezenta estimata de 400 persoane.

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 decontării cheltuielilor efectuate de 
cadrele didactice cu naveta de la domiciliu la locul de muncă pe lunile-februaarie-aprilie 
2013.



Se da cuvintul  d-nei 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.
Discutii :-nu sint.
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 acordarea titlului de Cetățean de onoare d-nei 
invățător Valentina Bucur.

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

hotararii.
Discutii :
Dl.primar a initiat acest proiect de hotarare avand in vedere faptul ca d-na Bucur 

Valentina implineste peste putin timp 90 ani, este momentul sa-i conferim acest titlu pe care-l 
merită cu prisosință pentyru activitatea desfașurată. De asemenea arată că localitatea va mai 
acorda astfel de distinctii, intrucat sint propuneri pentru ca biblioteca Suditi să poarte un 
nume,d-na bibliotecar propunand sa se acorde numele d-nei prof.univ. Ileana Hogea. Vom 
face public proiectul de hotarare si vom vedea.

D-na Andresan Elena- dar cine a fost bibliotecar  cu cea mai lunga activitate, nu a fost 
d-na Tingire ?.

Dl. Vlad Gheorghe-director scoala, are de asemenea 3 nume dascălul Apostl D Culea, 
Fotă Ion și Ileana Hogea.

Primar- vom vedea referatul referentului cultural si vom face propunerile ce se cuvin.
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 alegerea președintelui de ședință pentru lunile 
iunie-august 2013.

Se da cuvintul  d-nei secretar    pentru a prezenta raportul .
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii.
Dl. Duicu Ionel solicita propuneri pentru functia de presedinte de ședință.
D-na Dobriu Ariclia propune pentru functia de președinte de sedință pentru lunile 

iunie-august 2013 pe dl. Fotă Dumitru.
Discutii :-nu sint.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11
Voturi impotriva, abtineri =0
Se epuizeaza ordinea de zi.
Diverse.
1.-Primarul comunei arata că SC Raja SA Constanța a solicitat analiza in Consiliul 

local a Strategiei de dezvoltare a societații pe urmatorii anio, insa dumnealui a votat impotrivă
la intrunirea de la Constanța. Nu am fost de acord cu cresterea prețului.



Vom face o analiză a serviciului, vom inregistra nemulțumirile și vom inainta o 
scrisoare semnată de totți consilierii catre SC Raja, in care solicităm menținerea prețului pe 
metrul cub la apă, avand in vedere că majoritatea locuitorilor au venituri foarte mici.

D-na Dobriu Ariclia-este foarte bine, mai ales ca singura sursă de a completa 
necesarul  in sat este cultivarea unei mici suprafete de teren in  curte cu legume. Si cresterea 
prețului este propusă in fiecare an vara, atunci cind consumul este mai mare, ceea ce nu i se 
pare corect.

Fotă Dumitru-să se monteze apometre la toti consumatorii, intrucat se stie ca sint 
persoasne branșate fără a avea apometru, acestia plătesc la paușal dar consuma foarte mult, 
ceea ce nu reflectă realitatea.

Arion Constantin-in Regiunea de Sud-Est  sintem menționați ca fiind amplasați in cea 
mai secetoasă zonă. De ce nu beneficiem si noi de o reducere ceva, avand in vedere acest 
luicru.

Secretarul comunei- astfel de facilitați există prevăzute in  Codul fiscal si pe care le 
poate acorda Consiliul local cetatenilor cu bugete familiale scăzute. Facem aceasta propunere 
si catre RAJA.

2.-Dl. Primar anunță că avem probleme cu paza comunală. Lansează consilierilor o 
tema de analiză, anume, incheierea unui contract cu o firmă de paza,pentru doua posturi de 
pază. Suma lunară necesară ar fi de 4500 lei, asta inseamnă că taxa de pază pe gospodarie va 
ajunge la 70 lei/an. Pentru că serviciul cu actualii paznici este inexistent. Se fură in 
continuare, vin sub influența alcoolului. Dacă ii dăm afară nu mai putem angaja alții.

Avem de asemenea probleme cu gunoiul. Trebuie să facem ceva pentru a funcționa 
serviciul . Noi am aderat la ADI Ecoo 2000 Tăndărei si trebuie să discutăm contractul-cadru.

Nu mai sint discuții. 
 Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Jr. Vasile Ioana
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