
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, 30.01. 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.4 din 24.01.2013,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
      FOTA DUMITRU -USL –invitat pentru validarea mandatului
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent  10 consilieri.
-Absenti nemotivat :- nu este cazul.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Participa ca invitati : Fota Dumitru-primul supleant pe lista USL.
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.Giuglan Radu   ,ales prin HCL  din decembrie 2012 ,care  

preia conducerea lucrarilor  sedintei .
Se supune la vot   procesul verbal al sedintei anterioare pus la dispozitia consilierilor 

pentru consultare prin grija secretarului comunei.
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 :
-Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului de consilier local al primului 

supleant pe lista candidatilor din partea USL la alegerile locale din 10.06.2012;
-Proiect de hotarare cu privire la completarea comisiei de specialitate nr. 1 

« Agricultura, activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,protectia 
mediului si turism. »

-Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 ;
-Iniţiator-primarul comunei

-Proiect de hotarare cu privire la modul de organizare a apararii impotriva incendiilor 
in localitatea Suditi. Initiator-primarul comunei ;

-Proiect de hotarare cu privire la reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului ; 
Initiator-primarul comunei ;

-Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al localitatii Suditi; Initiator-primarul comunei ;

-Diverse –prezentarea adresei SC Raja SA Constanta  prin care se comunica pretul 
apei livrata populatiei in anul 2013 ;



      -propunerea Consiliului local privind evaluarea performantelor profsionale 
pe anul 2012 pentru secretarul comunei.

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.
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 validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Fota Dumitru.

Se da cuvintul  d-lui Vlad Gheorghe,presedintele comisiei de validare, pentru a prezenta 
raportul comisiei de validare.Discutii-nu sint.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0
Domnul Fota Dumitru-depune juramantul solemn de credinta in fata adunarii, cu mana 

pe biblie si pe constitutie si il semneaza.
Punctul 2 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive la  proiectul de hotarare cu privire la completarea comisiei de specialitate nr. 1.
Se da cuvintul  d-nei secretar   pentru a prezenta raportul compartimentului de 

specialitate.
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 aprobarea nivelului impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2013.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive.
In continuare, d-na Crutu Elisabeta, contabil,prezinta raportul compartimentului de 

specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil, desi nu este obligatoriu , avand in vedere 
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii.
Discutii :
Primarul comunei subliniaza inca o data de ce a fost nevoie sa majoreze impozitele 

pentru anul acesta cu 16 %. Pentru ca altfel , localitatile care au arierate nu mai primesc nici 
un sprijin financiar. Iar noi avem astfel de nevoi, iar cetatenii vor intelege ca majorarea nu 
este mare, si ca doar astfel putem face ce ne-am propus.

Fota Dumitru :-daca vom explica bine cetatenilor, vom intelege ca daca platim pana la 
31.03.2013, obtinem bonificatia de 10 %, prin urmare ramane o majorare de doar 6 %.

In raport,d-na Crutu Elisabeta, contabil,  arata ca  a propus ca pentru terenul arabil 
aflat in inventarul primariei sa se perceapa o chirie de minim 170 lei /ha.

Secretarul comunei arata ca suma propusa este pretul minim de pornire la licitatia 
pentru inchirierea terenului.

Primarul arata ca sint suprafete care au fost lucrate ani de zile fara sa aiba aprobarea 
consiliului local, vom face verificari si vom incerca recuperarea sumelor ce reprezinta chiria 



cel putim pentru ultimii trei ani. Suma propusa  este mica, propune contravaloarea a 600 kg. 
grau la ha, si pentru ca este greu de calculat asa, pentru ca ne trebuie documente la data 
scoaterii la licitatie, pretul de pornire sa fie 500 lei/ha.

Arion Constantin :- Cine a luat subventia pe aceste suprafete ?
Primar :- de exemplu fostul helesteu si alte terenuri, la Primarie se stia ca sint 

neproductive, cu baltiri de apa, in realitate ele se cultivau.
Vom merge la fata locului sa verificam, o sa luam si conilieri, membri in comisia de 

agricultura si vom vedea care este realitatea.
De asemenea se propune taxa pentru paza obsteasca la suma de 29  lei/gospodarie.
Primarul :- este o taxa mare, fata de 15 lei anul trecut. Sa majoram cu 16 %.
Contabilul :- asa rezulta din insumarea costurilor serviciului raportat la numarul de 

gopspodarii. 
Primarul comunei :-serviciul este sub orice critica, nu i-am dat afara intrucat nu mai 

putem angaja si am mers asa cu ei, dar sa marim taxa, cu mai mult decat 16 % nu am 
argumente in fata oamenilor. 

Dupa mai multe discutii, s-a ajuns la propunerea sumei de 19 lei.
S-a supus la vot si s-a aprobat in unanimitate de voturi.
S-a trecut la punctele 4-6,discutarea proiectelor de hotarare privind :
-Organizarea apararii impotriva incendiilor ;
-Reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului in UAT ;
-Reorganizarea SVSU, aprobarea Regulamentului, numirea sefului SVSU si a cadrului 

tehnic insarcinat cu indrumarea si controlul pe linie PSI.
Nu au fost discutii.
S-au  supus la vot pe rand  proiectele  de hotarare si s-au aprobat in unanimitate de 

voturi.

Punctul 7 :
Diverse :
Primarul comunei  prezinta adresa  nr. 2274 din 12.01.2013 a SC Raja SA Constanta, 

prin care SC Raja  comunica faptul ca desi C.L. a aprobat trecerea la tariful unic ,SC Raja a 
prelungit mentinerea tarifului de 2,00 lei fara TVA pana la 31.12.2012. Potrivit Contractului, 
tariful unic trebuie aplicat pe intreaga arie de delegare, totusi, pentru a veni in sprijinul 
cetatenilor, SC Raja a hotarat ca majorarea tarifului de  2 lei fara tva  pana la cotele tarifului 
unic sa se realizeze esalonat astfel :

-1.01. -30.04.2013=2,40 lei fara TVA /mc apa 
-1.05-1.09.2013=2,80 lei fara TVA /mc apa
-1.09-31.12.2013=3,27 lei fara TVA  /mc capa
-incepand cu 1.01.2014= tariful practicat de SC Raja la acea data.
Discutii :
Fota Dumitru :- 2,8 lei fara TVA este foarte mult pentru perioada verii, cand se 

foloseste apa la udat in curti. Sa solicitam un prêt de 2,5 lei fara TVA pina la sfarsitul anului.
Daca adunam numai cresterea, pana in luna mai cand pretul este mic si  consumul este mic iar 
cand consumul este mare creste si pretul.

Duicu- la Dumitru Iancu nu este vana.s-a spus aici ca apometrele merg in gol si 
inregistreaza consum neefectuat.

Viceprimarul- am fost cu delegatii Raja, am facut proba,s-au fotografiat bazinele. Nu 
este justificata sesizarea.

Primar :-au fost reclamatii la RAJA ca au inghetat apometrele, si i-au pus sa cumpere 
alte apometre. Am intervenit si am spus ca firma care a montat nu a respectat adancimea de 
montare prin urmare nu este vinovat cetateanul.Sa plateasca Raja nu cetateanul.



Primar :- vom verifica si existenta vanelor si adancimea de montare a acestora. In 
proiect este trecut un numar de vane, vom verifica locurile de montare si vedem daca exista in 
realitate. Cine a facut receptia raspunde.

Se trece la pct. 2 diverse- propuneri privind evaluarea performantelor profesionale a 
secretarului UAT pentru anul 2012,conform HG 611/2008.

S-a propus calificativul « foarte bine » .
Giuglan Radu :- ce facem cu excesul de apa din lunca, care poate afecta locuintele ?
Arion Constantin :-o problema pentru dl. viceprimar :-ciobanii ies déjà cu oile lor pe 

islaz si strica iarba.
Primar :- spuneti un nume, ca sa stim pe cine chemam la discutii.
Arion :- i-am dat lista d-lui viceprimar. De asemenea acestia duc ogrinjii pe canal si le 

da foc.
Viceprimar :- nu au nici unde sa depoziteze ptr. ca nu s-a stabilit o platforma.
Primar :- trebuie sa stabilim unde se depoziteaza resturile vegetale si apoi ii tragem la 

raspundere. In alta ordine de idei, avem o solicitare a unui investitor de a concesiona 100 ha 
teren din islaz pentru o plantatie de nuci. Pentru ca legea  214/ nu ne permite sa folosim 
islazul decat pentru pasunat, i-am dat ideea sa contacteze proprietarii de terenuri din terasa, 
limita sud vatra sat, care detin suprafete mici in fostele vii, sa propuna un prêt de concesionare 
si asa se poate face o investitie care sa asigure si locuri de munca.

Fota Dumitru :- ne scapa si de buruieni., dar numai sa vina.
Nu mai sint discutii.
Se epuizeaza ordinea de zi.
Diverse.
Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Giuglan Radu Jr. Vasile Ioana
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