
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, 31.07 . 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.148  din 31.07.2013,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 :-Vlad Gheorghe-profesor,concediu odihnă,plecat din localitate.
La sedinta participa de drept primarul  si secretarul comunei .
Sedinta este  deschisă. 
Dl.   Primar ŞINCAN VASILE  anunta asistenta  ca sedinta este regulamentara si se 

poate desfasura.
Presedinte de sedinta este dl.FOTĂ DUMITRU, care  preia lucrările 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. 39 din 15.07.2013 cu privire la aprobarea Organigramei și 

Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului,conform OUG nr. 77/2013.
-Iniţiator-primarul comunei.

2.-Proiect de hotărîre nr. 40 din 19.07.2013 cu privire la aprobarea contului de 
execuție bugetară pe trim. II 2013.

-Inițiator-primarul comunei.
3.-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 comunicata 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 nr. 1 și 2 
pentru avizare, proiectele de hotarare au fost inaintate consilierilor o data cu invitatia la 
sedinta, pentru  a se putea face amendamente. 

Ambele  proiecte de hotărîre au aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.

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

de hotărîre şi nota de fundamentare a proiectului  de hotarare cu privire  la aprobarea 
Organigramei și Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului,conform OUG 
nr. 77/2013.

Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 
hotararii=majoritatea consilierilor preyenţi, 6 voturi.

Discutii :- la solicitarea consilierilor, primarul şi secretarul comunei preyintă o 
informare mai detaliată  cu privire la scopul OUG 77/2013 ,a OUG 63/2010,astfel că toţi 
consilierii prezenţi au înţeles propunerile.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 2
Se dă cuvîntul iniţiatorului, respectiv primarului comuneri, pentru a prezenta proiectul 

de hotărîre nr. 40 din 19.07.2013 cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară pe trim.
II 2013.

D-na Crutu Elisabeta, contabil, prezintă raportul comisiei de sprecialitate.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii= majoritatea consilierilor preyenţi, 6 voturi .
Discutii :- la solicitarea consilierilor, primarul şi secretarul comunei preyintă o 

informare mai detaliată  cu privire la scopul OUG 77/2013 ,a OUG 63/2010,astfel că toţi 
consilierii prezenţi au înţeles propunerile.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10
Voturi impotriva, abtineri =0
Diverse
Pre sedintele de sedinta  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.
Arion Constantin-intreaba ce inseamna TMT ca a vazut in proiectul de hotarare 

aceasta formulare si nu sdtie la ce se refera.
Ii raspunde scurt contabilul comunei-taxa mijloace transport.
Neagu Ionel-ce s-a mai rezolvat cu terenul proprietatea comunei care este utilizat fara 

forme legale de persoane din comuna si  pentru care a fost stabilita taxa de inchiriere prin 
hotararea consiliului local.

Primarul comunei- i-am chemat la Consiliu , unul a vrut sa plateasca chiria (Bodeanu 
Marian) dar nu a mai venit sa o plateasca , si unul nu-Vlante Teodor care invoca faptul ca ii 
lipseste  din terenul asociatiei și astfel el și-a completat cu aceste hectare.

Secretarul comunei-am stabilit taxă in consiliul local, compartimentul contabilitate 
trebuia să-i debiteze pe baza procesului verbal incheiat în prezenta agentului de politie din 
care rezultă ca terenul este cultivat , și să se aplice procedura din Codul de procedura fiscala, 
respectiv să se inainteze înștiințare de plată.

Primarul comunei- le inaintăm direct plîngere penala și ne constituim parte civilă, cu 
suma pe care Consiliul local ar fi incasat-o  din valorificarea productiei.



Arion Constantin- sa ii somam sa plateasca.
Primar- ne vom adresa si Politiei si Instantei de judecata, le cerem despagubiri  civile.
Duicu Ionel-se fgură porumbul din terenul oamenilor. In fiecare an pățim la fel. 
Voci din sala-să se interzică circulația în afara satului, noaptea.
Secretarul comunei- nu putem restricționa circulația decat în conditiile legii privind 

circulația pe drumurile publice, pe anumite sectoare de drum, cu semne de circulatie, cu 
avizul Direcției Circulație .Nu putem restricționa circulația pe toate drumurile, că ar însemna 
domiciliu forțat.

Din sală- și se fură pe alte drumuri.
Primarul comunei-mîine viceprimarul va concoca toți șefii de asociații și în prezența 

poliției vom  stabili măsuri de pază. Mai punem pe cei de la ajutorul social să facă traseu pe 
cîmp. Facem un plan de  pază a culturilor.

Se epuizeaza ordinea de zi.

Se declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
FOTĂ DUMITRU    jr.VASILE IOANA
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