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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, 27.02. 2014  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. 129 din 27.02 .2014,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 9 consilieri.
-Absenti nemotivat :-Duicu Ionel și Florea Luca Cristinel.
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.Vlad Gheorghe, 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 cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2014-

2015.
2.-Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de pășunat pe islazul 

comunal pentru anul 2014.
3.-Proiect de hotărîre privind aprobarea Programului de măsuri privind  amplasarea 

mijloacelor de publicitate pe raza UAT.
4.-Proiect de hotărîre cu privire la modificarea unor articole din hotărîrea 

nr.4/31.01.2014  privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2014.
5.-Diverse.
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.
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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  organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 
2014-2015.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta  expunerea de motive.
Dl.Vlad Gheorghe,prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil,prezentat de d-na Andreșan Elena-

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

hotararii=5 voturi (majoritatea consilierilor prezenți).
Discutii : dl. Vlad Gheorghe arată că rețeaua școlară este cea aprobată pentru anul 

trecut, fără modificări. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9 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 aprobarea Regulamentului de 
pășunat pe islazul comunal pentru anul 2014.Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta 
expunerea de motive și viceprimarului pentru a prezenta  raportul  de specialitate.

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

hotararii= 8 voturi (2/3 din numărul consilierilor în funcție).
Discutii : 
Arion Constantin-sînt animale nedeclarate.Ies déjà cu ele la păscut. Băjenaru 

pășunează fără jenă prin sat. Și el vinde lucerna lui.Este nelămurit în legătură cu ACA 
Bărăganu. Întreabă unde sînt banii din subvenție. Să ne facem noi asociație.
Primarul întreabă dacă i-a văzut pe islaz. Acesta răspunde că nu, i-a văzut pe margine de 
drumuri.Primar-în cazul ăsta nu avem treabă.Să nu intre pe islaz.Răspunde că despre 
subvenția încasată de ACA și modul de folosire am discutat într-o ședință anul trecut. Dacă 
vreți, vă delegăm să vă ocupați de a verifica actele vechi la ACA. Vom înființa asociație 
locală de creștere a animalelor și ne retragem din ACA Bărăganu care oricum are probleme.
Consilierii sînt de acord că funcționarea asocierii cu ACA Slobozia nu a adus beneficii 
crescătorilor de animale din comună, dimpotrivă,sînt numai suspiciuni.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9 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 Programului de măsuri privind  
amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza UAT.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive și viceprimarului 
comunei, pentru a prezenta raportul compartimentului de specialitate.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil,prezentat de Crăciun Silviu-
Mihail,președinte.

Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 
hotararii=5 voturi (majoritatea cons.prezenți).

Discutii : nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :

2



Voturi pentru =9  nnn 
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 modificarea unor articole din hotărîrea 
nr.4/31.01.2014  privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2014.

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta expunerea de motive și secretarului 
comunei pentru a prezenta  raportul compartimentului de specialitate.

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

hotararii=5 voturi (majoritatea consilierilor prezenți).
Discutii :-nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =9
Voturi impotriva, abtineri =0
Diverse-
Dl.primar anunță că paza în localitate este o situație care reclamă acțiuni urgente de 

eliminare a furturilor din locuințe petrecute în timpul nopții. Am reclamat acest aspect la 
Poliția Județeană, am discutat cu procurorul responsabil de localitate, se pare că sînt probleme
la modul de prezentare a faptelor în fața procurorului. Întrucît nu mai avem decît un paznic iar
procedura de ocupare a posturilor este suspendată, din cauza avizelor date de minister, am 
angajat o firmă de pază pentru o perioadă de 3 luni însă furturile nu au încetat. De aceea 
consider că trebuie să luăm și alte măsuri de protecție. 

Dobriu Ariclia- să facă un schimb cu polițiștii.Duminică a oprit o mașină în șoseas,cu 
nr. B-MDA.I-am luat numărul ,am sunat la poliție, mi-a răspuns că este în afara programului 
și să anunț Poliția Țăndărei.

Dl.Neagu- este din Frățilești, nu sînt dubioși, cine știe unde au fost. Cunoaștem 
mașina, vine la Fotă,.

Arion Constantin-ce fel de paznic este cel din Gura văii, angajat al firmei de pază ce 
ne prestează serviciul, dacă acesta umblă cu hoțul,cu Vișan, cel pe care-l cunoaște lumea că 
fură din sat.

Primarul comunei- noi îl știm de băiat serios. Cine știe ce discuții a purtat cu Vișan. 
Nu-i un argument să-i punem la îndoială seriozitatea. Aduceți-ne probe să constată ce 
afirmați.

Andreșan lena0consilier local din Gura văii-eu nu am cunoștință că lumea ar fi 
nemulțumită.

Fotă Dumitru- dimpotrivă, are referințe foarte bune de la fostul loc de muncă, de la 
Minoiu. Din cei 3 paznici de la firmă el este cel mai bun.Este băiat orfan, nu este bețiv,nu s-a 
auzit nimic de el.

Arion-hoțul a lăsat mașina în poarta paznicului,a luat țevi de la cineva din sat și le-a 
dus în mașină, în fața paznicului.

Primar-de ce nu ați sunat la Poliție ?
Dl.primar anunță că este necesară actualizarea Planului anual  de achiziții publice în 

sensul procurării de camere video care să fie amplasate în locuri stabilite de lucrătorii de 
Poliție, pentru stoparea furturilor la nivelul comunei. anume  instalarea de camere video care 
să fie amplasate în locuri stabilite în acord cu  lucrătorii de Poliție, fără prea multă 
publicitate,pentru  ca acțiunea să-și atingă scopul.Astfel vom avea posibilitatea să 
supraveghem și instituțiile din centrul comunei, și dacă va fi eficientă vom renunța la alte 
măsuri care în prezent sînt suspendate.Consilierii sînt de acord în bloc cu această propunere.
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Secretarul comunei-îl informează pe primar că trebuie actualizat astfel Planul de 
achiziții publice, și să avem prevederi bugetare pentru această achiziție.

Primarul comunei-în luna următoare vom face acest lucru.
De asemenea primarul comunei aduce în discuție problema salubrizării, faptul că 

avem două avertismente de la Agenția pentru protecția mediului, și dacă pînă în 24 martie nu 
rezolvăm vom fi amendați cu o amendă foarte mare.

Arată și de unde s-a produs această disfuncționațitate, de la faptul că taxa aprobată în 
adunarea generală a ADI Ecoo  , de aprox.5  lei/persoană/lună este foarte mare ,ba mai mult, 
ni se impune să o încasăm la primărie, altfel spus, noi  creăm debitele, răspundem de încasare 
dar lunar trebuie să achităm factura emisă de ADI Ecoo ,care se ridică după acest calcul la 
aprox. 10 mii lei lunar. Ori această modalitate impusă Primăriilor nu este eficientă, dovadă că 
oamenii refuză să încheie contracte. Am invitat la discuții pe un reprezentant al ADI Ecoo, 
care nu a putut lua o hotărîre deși ne-a dat dreptate. Taxa este considerată foarte mare și 
dartorită faptului că nu se generează atîta gunoi pe lună în fiecare familie. Am propus în mai 
multe rînduri să se stabilească o taxă mai mică, și pe gospodărie nu pe persoană, în sesnsul 
ăsta sînt și propunerile cetățenilor cu care s-au purtat astfel de discuții.

Vom face din nou adresă la ADI Ecoo- la societatea care a preluat administrarea, 
pentru a demara acțiunea de încheiere de contracte, pentru a debloca funcționarea serviciului, 
cel puțin pentru un număr de gospodării care vor primi cele 200 pubele aflate în stoc la 
Primăria Sudiți. Dacă SC Adi Ecoo nu -și realizează atribuțiile în calitate de operator căruia i-
a fost delegat serviciul de salubritate,  vom  analiza posibilitatea de a ne retrage și a delega 
serviciul altui operator. 

Consilierii  sînt de acord cu expunerea primarului, și dumnealor au astfel de discuții în
teren cu cetățenii,și va trebui să găsim soluții pentru funcționarea serviciului.

Dl. Vlad Gheorghe arată că operatorul trebuie să aleagă varianta optimă pentru 
funcționarea serviciului-ori taxă mai mică ori să încheie contracte cu cetățenii, dacă reușesc 
să-i determine.

Se epuizeaza ordinea de zi.

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

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
             Consilier Vlad Gheorghe   Vasile Ioana
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