
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, 27.09. 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.254  din 20.09 .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.

-Absenti nemotivat :-0
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.
Intrucît mandatul președintelui de ședință a expirat,d-na Andreșan Elena, decanul de 

vîrstă,  solicita propuneri pentru functia de presedinte de sedinta.
Dl.Florea Luca Cristinel   propune pentru aceasta functie pe dl.ARION 

CONSTANTIN.
 Se supune la vot si se inregistreaza urmatorul rezultat :-  11 voturi pentru.
Dl. Arion Constantin preia lucrarile sedintei .
Ordinea de zi  propusa de primar si comunicata prin dispozitia de mai sus este 

urmatoarea :
1.-Proiect de hotărîre nr.41/16.09.2013 privind alegerea președintelui de ședință pentru

perioada septembrie-noiembrie 2013.
2.-Proiect de hotărîre nr. 42/16.09.2013  privind  aprobarea decontării navetei cadrelor

didactice din Școala gimnazială Sudiț, pe lunile mai-iunie 2013 ;
-Inițiator-primarul comunei.

3.-Proiect de hotărîre nr. 43/16.09.2013 cu privire la aprobarea rectificării bugetului 
local ;

-Inițiator-primarul comunei.
4.-Proiect de hotărîre nr. 44 din 16.09.2013 privind înlocuirea reprezentantului unității

administrativ teritoriale   în S.C. ADI Ecoo-2009 Țăndărei,desemnat prin hotărîrea nr. 19 din 
10.08.2012. 

-Inițiator-primarul comunei.
5.-Proiect de hotărîre nr. 45 din 16.09.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a 

unui teren în vederea construirii de locuință în temeiul legii nr. 15/2003.
-Inițiator-primarul comunei.



6.-Diverse:
    -Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sint puncte de introdus pe ordinea de zi.
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. Toate proiectele de hotărîre au aviz favorabil al 
comisiilor de specialitate. 

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

de motive la proiectul de hotarare  nr.41/16.09.2013 privind alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada septembrie-noiembrie 2013.

Se da cuvintul  d-nei secretar   pentru a prezenta raportul de specialitate si cvorumul 
necesar pentru adoptarea hotararii=6 voturi.

Nu sint discuții.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 hotărîre nr. 42/16.09.2013  privind  aprobarea decontării navetei 
cadrelor didactice din Școala gimnazială Sudiț, pe lunile mai-iunie 2013 ;

-Inițiator-primarul comunei.
 Se da cuvintul  d-nei Cruțu Elisabeta,contabil,   pentru a prezenta raportul 

compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :-favorabil. 
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 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 hotărîre nr. 43/16.09.2013 cu privire la aprobarea rectificării 
bugetului local ;-Inițiator-primarul comunei.

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 pentru adoptarea 
hotararii=6 voturi.

Discutii :-nu sînt
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 Proiect de hotărîre nr. 44 din 16.09.2013 privind înlocuirea reprezentantului unității 



administrativ teritoriale   în S.C. ADI Ecoo-2009 Țăndărei,desemnat prin hotărîrea nr. 19 din 
10.08.2012. -Inițiator-primarul comunei.

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 pentru adoptarea 

hotararii=majoritate.
Discutii :-nu sînt.
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 hotărîre nr. 45 din 16.09.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a 
unui teren în vederea construirii de locuință în temeiul legii nr. 15/2003.-Inițiator-primarul 
comunei.

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul comisiei de atribuire a 
loturilor pentru construirea de locuințe de către tineri..

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

hotararii=2/3, respectiv 8 voturi.
Discutii :-nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =11. Voturi impotriva, abtineri =0.
Diverse.
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.
Se epuizeaza ordinea de zi.
D-na Andreșan Elena-solicită să fie analizată în ședința Consiliului local activitatea 

Postului de Poliție Sudiți, desfășurată în anul 2013,întrucît sînt numeroase sesizări cu privire 
la furturi din locuințe,nemulțumiri ale cetățenilor cu privire la atitudinea lucrătorilor de poliție
vis-a vis de anumite fapte și persoane.

Dl.primar este de acord, arată că a constatat că sînt multe amenzi al cărui cuantum este
disproporționat față de faptă,îl amendează nu știu cîte milioane că a băut o bere.

Fotă Dumitru- să facă și dumnealor o diferență între un hoț de profesie și o persoană 
care a avut un comportament corect pînă acum.propune ca în cauzele în care prejudiciile sînt 
mici să fie chemați în Consiliul local, împreună cu șeful de Post, să se încerce o împăcare a 
părților, cum era o dată comisia de împăciuire.

Secretarul comunei arată că și în prezent exista instituțuia medierii însă mediatorul 
trebuie plătit.

Arion Constasntin- întreabă ce s-a mai întîmplat cu avizele pentru schimbarea 
destinației școlii Gura văii.

Secretarul comunei răspunde că Scoala Sudiți a răspuns favorabil însă nu am primit 
nici un răspuns de la inspectoratul Scolar.

Giuglan Radu-are mai multe contacte cu cetățenii și toți își exprimă nemulțumirea cu 
privire la calitatea apei. Este roșie, nu poate fi folosită nici la consumul casnic nici la spalat. 
Cetățenii vor să reziliem contractul cu SC Raja Constanbța.

Primarul comunei- în cursul anului  viitor vom lua apa.Pentru căoamenii sînt 
nemulțumiți și de preț. Anul viitor va ajunge la peste 4 lei m.c. ceea ce este foarte mult la 
Sudiți .

Arion Constantin spune că societățile comerciale care prestează serviciul de 
alimentare cu apă nu sînt subvenționați, de aceea măresc mereu prețul.



Nu mai sînt discuții.
Președintele de ședință  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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