
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, 30.03 . 2015  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. 42  din 20.03.2014,s-a convocat Consiliul local al 
comunei Suditi in sedinta ordinara, in urmatoarea componenta:

1.-ANDRESAN ELENA -PNL
2.-ARION CONSTANTIN -independent
3.-CRACIUN SILVIU MIHAIL -independent-viceprimar
4.-DOBRIU ARICLIA -independent
5.-DOBRIU DUMITRU -independent
6.-DUICU IONEL -PNL
7.-FLOREA LUCA CRISTINEL -PSD
8.-GIUGLAN RADU -independent
9.-NEAGU IONEL -independent
10-VLAD GHEORGHE -independent
11.-FOTA DUMITRU -PSD
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent __10__ consilieri.

-Absenti nemotivat :-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 d-na Dobriu Ariclia,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 aprobă 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 aprobarea Contului de  execuție bugetară pe anul 

2014.   Inițiator-primarul comunei.
2.- Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea  taxei de  eliberate a  atestatului de 

producător agricol și a carnetelor  de comercializare a  produselor  agricole.
Inițiator-primarul comunei

3.- Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare pe raza UAT 
pentru  anul școlar 2015/2016. Inițiator-primarul comunei

4.- Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice 
pentru anul 2015. Inițiator-primarul comunei

5.- Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea decontării  navetei  cadre didactice din 
Școala gimnazială Sudiți pe lunile ian.-febr. 2015.Inițiator-primarul comunei.

6.- Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea componenței  comisiei de evaluare a 
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică.Inițiator-primarul comunei

7.-Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea achiziției de servicii de proiectare pentru 
obiectivul Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița. 
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Inițiator-primarul comunei
 8.- Proiect   de   hotarare cu privire la aprobarea retragerii dreptului de  folosinta 

gratuita a unui teren intravilan din domeniul  privat al comunei, atribuit numitului Dedulescu 
Andrei  pentru construire de locuinta prin hotărîre a Consiliului.

9.- Proiect de hotărîre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru perioada 
aprilie-iunie 2015.

10.-Prezentare dare de seamă anuală, -de către doamna consilier Andreșan Elena.
Diverse. 
Dl.primar propune completarea ordinii de zi cu următoarele puncte.
11.-Proiect de hotărîre privind actualizarea Regulamentului de pășunat.
12.-Prezentarea acțiunii în instanță introdusă de Prefectul Județului Ialomița pentru 

anularea/modificarea hotărîrilor nr. 65 și 66 din noiembrie 2014 privind actualizarea 
inventarului bunurilor aparținînd domeniului public ,rtespectiv domeniului privat al comunei.

Ordinea de zi in forma prezentata este  supusa la vot si aprobata in unanimitate.
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare :
Dl. primar anunță ca materialele au fost inaintate comisiilor de specialitate pentru 

avizare, cu excepția celui introdus astăzi pe ordinea de zi,proiectele de hotarare au fost 
inaintate consilierilor o data cu invitatia la sedinta, pentru  a se putea face amendamente.

Punctul      1     :-   aprobarea Contului de  execuție bugetară pe anul 2014.             
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de

aprobare a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Contului de  execuție bugetară pe 
anul 2014.   Inițiator-primarul comunei.

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

Avizul  celor trei comisii de specialitate :- favorabil,prezentat de președinții comisiilor.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii=jumătate plus 1 din numărul  consilierilor prezenți  respectiv 6 voturi.
Discutii : 
Andreșan Elena- sînt înregistrate datorii pe aanul 2014 ?
D-na Cruțu Elisabeta,contabil-nu.
Andreșan Elena-asta e un lucru bun.
Arion Constantin- de ce sînt realizări doar în procent de 25 % ?
Contabil-nu este vorba de realizări în procent de 25 % . Dl. consilier a citit greșit 

datele din  raport. Explică procentele înscrise, la estimări și la realizări. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10.Voturi impotriva, abtineri =0.

Punctul 2     :   -aprobarea  taxei de  eliberate a  atestatului de producător agricol și a 
carnetelor  de comercializare a  produselor  agricole.

Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de 
aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la aprobarea  taxei de  eliberate a  atestatului de 
producător agricol și a carnetelor  de comercializare a  produselor  agricole.

Inițiator-primarul comunei
Se da cuvintul  doamnei secretar  pentru a prezenta raportul compartimentului de 

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

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

hotararii ,jumătate  + 1 din numărul consilierilor prezenți,respectiv-6 voturi.
Discutii : 

2



Arion Constantin- se dau certificate de producător unor persoane care nu produc acele 
produse,legume.

Secretarul comunei- cererea depusă este verificatăî în teren de agentul agricol- se 
încheie un proces verbal în acest sens care se anexează la cerere. Exemplu Coleș-are solar.

Îi dăm certificat pentru cantitatea declarată ca fiind produsă pe acea suprafață, dar în 
piață el poate să vîndă toată vara. Verificarea cantității vîndute acolo se face de șeful pieței.

Fotă Dumitru- da,acvolo sînt probleme și chiar acesta,  ia certificat de producător și 
vinde toată vara marfă adusă de la Vlădeni. Și domnul Ștefan din Gura văii ia certificat dar el 
nu produce nimic.

Secretarul comunei- cînd dăm certificatul sîntem siguri pe ce semnăm. Nu cred că 
agentul agricol face aceste greșeli.

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

Punctul 3     :-   organizarea rețelei școlare pe raza UAT pentru  anul școlar 2015/2016.
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de 
aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare pe raza 
UAT pentru  anul școlar 2015/2016. Inițiator-primarul comunei

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta raportul compartimentului de 
specialitate.

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil,prezentat de d-na Andreșan Elena-
președintele comisiei.

Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 
hotararii, jumătate  plus 1 din numărul consilierilor prezenți, respectiv 6 voturi..

Discutii :
Arion Constantin- care este motivul pentru care este atît de scăzut numărul de copii ?
Primar- explică evoluția populației și posibile motive pretabile. 
Dobriu Ariclia- în anii din urmă se dădea o sumă de bani la încheierea căsătoriei.
Primar- către consilieri- să inițieze un proiect de hotărîre să acordăm o primă de 200 

lei din bugetul local pentru fiecare căsătorie.

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

Punctul 4     :   aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2015.    
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de

aprobare a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor 
Publice pentru anul 2015. Inițiator-primarul comunei

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta raportul compartimentului de 
specialitate și avizul ANFP.

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

hotararii,jumătate  plus 1 din numărul consilierilor prezenți, respectiv 6 voturi.
Discutii :
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 10 Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 5     :   aprobarea decontării  navetei  cadre didactice din Școala gimnazială Sudiți 
pe lunile ian.-febr. 2015.
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Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de
aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la aprobarea decontării  navetei  cadre didactice 
din Școala gimnazială Sudiți pe lunile ian.-febr. 2015.

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

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

hotararii, jumătate  plus 1 din numărul consilierilor prezenți, respectiv 6 voturi..
Discutii :
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10. Voturi impotriva, abtineri =0.

Punctul 6     :   aprobarea componenței  comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 
atribuirii contractelor de achiziție publică.

Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de
aprobare a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea componenței  comisiei de evaluare a
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică.

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, jumătate  plus 1 din numărul consilierilor prezenți, respectiv 6 voturi..
Discutii :-Arion Constantin- să se facă o informare cu privire la activitatea comisiei de

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

Punctul 7     :   aprobarea achiziției de servicii de proiectare pentru obiectivul Modernizare
infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița.

Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de
aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la la aprobarea achiziției de servicii de proiectare
pentru obiectivul Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița.

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 -jumătate plus 1 din numărul consilierilor prezenți, respectiv   voturi..
Discutii :
Arion Constantin- solicită să se spună care este ordinea în care vor fi modernizate 

străzile , și cînd vine rîndul satului Gura văii. Ii răspunde dl. Primar și arată că acest lucru a 
fost prezentat și în materialele anexate proiectului de hotărîre.

Vom iniția un proiect de hotărîre să luăm apa de la RAJA. Strîngem semnături.Să se 
facă popularizare și la Sudiți.

Arion-eu am adus déjà 80 semnături, de la toate locuințele din sat racordate.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =10 Voturi impotriva, abtineri =0.

4



Punctul 8:   aprobarea retragerii dreptului de  folosinta gratuita a unui teren intravilan 
din domeniul  privat al comunei, atribuit numitului Dedulescu Andrei  pentru construire de 
locuinta prin hotărîre a Consiliului.

Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de
aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la aprobarea retragerii dreptului de  folosinta 
gratuita a unui teren intravilan din domeniul  privat al comunei, atribuit numitului Dedulescu 
Andrei  pentru construire de locuinta prin hotărîre a Consiliului.

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul compartimentului de 
specialitate.

Avizul  comisiei juridice :- favorabil,prezentat de dl. Arion Constantin-președinte.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii -2/3 din numărul consilierilor în funcție , respectiv 8  voturi..
Discutii :
Arion Constantin- persoana spune că a plătit concesiunea, de ce i se retrage.
Primarul comunei îi răspunde că acesta nu a respectat legea și nu a construit în 

termenul de 1 an, cu posibilitatea prelungirii a încă un an,dacă a început construcția. El are 
terenul din 2009 și nu a construit nimic. Îi prezintă situația plății extrasă de la compartimentul 
financiar.

Arion Constantin- unde-i lege, nu avem ce face. Nu înțelege de ce unii plătesc mai 
mult, alții mai puțin și propune să fie făcute cereri pentru cumpărarea terenului cu construcții, 
să fie analizate de Consilil local.

Primarul comunei îi explică motivul faptul că diferența de preț este dată de  inflație și 
prețul de pornire la data licitației.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 10 Voturi impotriva, abtineri =0.
Punctul 9     :- alegerea președintelui de ședință.
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de

aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la alegerea președintelui de ședință.
Se da cuvintul  d-nei secretar pentru a prezenta raportul.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii -jumătate plus 1 din numărul consilierilor prezenți, respectiv  6  voturi..
Propuneri : dl. Arion Constantin propune ca președinte de ședință pe dl. Fotă Dumitru.

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

Punctul 10     :-dare de seamă consilier local.
Se da cuvintul d-nei Andreșan Elena pentru a prezenta raportul de activitate pe anul 

2014.
Discutii :- nu sînt.
Secretarul comunei reamintește domnilor consiliri că au primit și în scris despre 

obligația de a prezenta raportul anual, locul unde asigură audiențele și programul de lucru însă
pînă în prezent nu s-a prezentat decît această dare de seamă. Se anunță că Instituția Prefectului
verifică înm controalele anuale și acest aspect și că este păcat să avem activitate și să ne 
consemneze negativ fiindcă nu este prezentată această dare de seamă.

Se trece la analiza proiectelor de hotărîre și problemelor  propuse în completarea 
ordinii de zi.

Punctul 11     : aprobarea proiectului  de hotarare cu privire la actualizarea
Regulamentului de pășunat.
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Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta referatul de
aprobare a proiectului  de hotarare cu privire la actualizarea Regulamentului de pășunat pentru
anul 2015.

Se da cuvintul  d-lui viceprimar   pentru a prezenta raportul compartimentului de 
specialitate.

Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 
hotararii -2/3  din numărul consilierilor în funcție , respectiv 8  voturi.

Discutii :
Secretarul comunei arată că nu a fost întocmit pentru a fi supus spre aprobare 

amenajamentul pastoral deși ghidul cadru a fost aprobat de Guvern. În hotărîrea de Guvern 
arată că este un grup de lucru la nivel județean care întocmesc amenajamentele împreună cu 
specialiști din agricultură și că din discuțiile cu DADR Ialomița rezultă că acesta nu s-a 
înființat. De aceea, este necesar să reactualizăm regulamentul de pășunat.

Primarul comunei arată că neavînd acest document, și chiar și cu acesta, stabilirea de 
reguli de pășunat prin lege ,contractele  pe mai mulți ani pentru  persoanele fizice crescători 
de animale ne încurcă foarte mult întrucît omul are contract și i se predă suprafața, comuna nu
poate păstra suprafețe de pășune în  rezervă și atunci ,dacă anul viitor vine un alt crescător de 
animale ,sau dacă persoanele fizice care au contract individual își măresc sau micșorează 
numărul de animale, nu i se poate da sau lua o  suprafață de pășune, întrucît este în interiorul 
loturilor , amplasamentul trebuind modificat, și ce face persoana care a investit acolo ? 
Terenul este de mai multe categorii, are potențial de producție diferit, déjà avem situația de 
anul trecut cînd persoana vrea să ia terenul separat și să știe unde îl are,să investească banii 
primiți de la APIA. Cum este și corect.. Acesta nuo să mai vrea să fie mutat de acolo și atunci 
vom muta doar pe cei cu care ne înțelegem și nu este corect nici așa.  Dar nu-i convine nici să 
fie chemat în instanță pentru niște lucruri prevăzute de lege dar care nu pot fi aplicate. Și 
atunci propune termenul de 7 ani ca durată minimă prevăzută de lege și vom regla situația 
anual prin rezilieri sau acte adiționale.  Dacă toți crescătorii de animale ar fi înscriși în 
asociație lucrurile ar fi simple. Pășunează la grămadă tot terenul, își iau măsuri de ameliorare, 
supraînsămînțare etc. 

Primarul comunei întreabă consilierii locali dacă văd bine pășunatul ăsta cu contracte 
individuale.

Neagu Ionel-nu ,Duicu Ionel- nu văd bine. Să se înceapă pășunatul la 15 aperilie. 
Acum este ud și se strică toată iarba.

Consilierii consideră că este o problemă fiindcă Paștele cade pe 12,mieii sînt 
tăiați,vînduți mai înainte și oile înțearcă ,deci se propune data de 10-11 aprilie.

Duicu Ionel,Giuglan Radu,Fotă Dumitru –sînt de acord cu durata de 7 ani propusă de 
primar pentru contractele de închiriere ,cu prețul de  49 lei/ha ,pentru că nici celelalte taxe nu 
au fost majorate în anul 2015,și acordarea cu preferință a suprafeței de teren pentru asociația 
crescătorilor de animale din comună. Restul terenului să fie atribuit prin tragere la sorți. 

Conform legii fondului funciar terenul este al comunei,noi hotărîm.
De asemenea se propune ca dată de începere a pășunatului-10 aprilie, deși în actele 

normative spune de 15 aprilie, și aici legea trebuia să spună că data este orientativă, pentru că 
anul acesta spre exemplu Paștele cade pe 12 aprilie , sînt tăiați/vînduți mieii și oile care nu 
mai au miel înțearcă.

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

Punctul 12     : Informare cu privire la acțiunea în instanță introdusă   de Prefectul 
Județului Ialomița pentru anularea/modificarea hotărîrilor nr. 65 și 66 din noiembrie 2014 
privind actualizarea inventarului bunurilor aparținînd domeniului public ,rtespectiv 
domeniului privat al comunei.
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Se dă cuvîntul d-lui primar care dă citire acțiunii în instanță care cuprinde motivele 
invocate pentru anulare și a informării Primarului cu privire la motivele adoptării celor două 
hotărîri. 

Arată de asemenea că la primirea rezultatului controlului legalității s-a comunicat cu 
adresa nr.. punctul de vedere al Primarului referitor la criticile aduse actului. Ca răspuns, s-a 
solicitat telefonic să confirmăm tot telefonic inițierea proiectelor de hotărîre privind abrogarea
hotărîrilor nr. 65 și 66/11.2014 , altfel a doua zi se va introduce acțiunea în instanță. 
Secretarul comunei, a arătat că primarul nu este în localitate și că după înștiințarea acestuia, se
va da un răspuns. Primarul a arătat că punctul referitor la Casa agronomul va fi propus pentru 
abrogare dar cel cu Locuința socială Giuglan va fi discutat a doua zi personal de primar la 
Prefectură.

Cu toate acestea, după 4 zile am primit prin poșta acțiunea în instanță.
Consultă Consiliul local cu privire la abrogarea actelor normative  în cauză sau 

continuăm apărarea în instanță, întrucît părerea noastră este că aplicarea textelor  de lege în 
cauză poate fi interpretată. Mai mult, la locuința socială terenul este proprietatea cetățeanului 
și casa este proprietatea Consiliului local. Poate în instanță se rezolvă această situație incertă.

Consilierii sînt de acord în bloc să se judece cauza în instanță.

13.-În continuare domnul primar prezintă o  ofertă  pentru  organizarea Zilei comunei, 
respectiv  Spectacol de muzică diversă, cu durata de 3 ore, muzică populară,ușoară,manele, cu
angajamentul că firma se ocupă și de organizarea scenei, Prețul solicitat, -30000 lei.Solicită 
părerea consiliului local. 

Secretarul comunei  arată că trebuie să consultăm bugetul local , să vedem ce sumă s-a
alocat pentru ediția din 2015, ar trebui să se prezinte în ședința următoare Consiliului local 
regulamentul de organizare a ediției 2015, la ce sumă s-ar estima organizarea, să se facă un 
anunț pe SEAP și apoi să vedem ce oferte sînt ,Consiliul local să aleagă , dacă se aceptă suma 
oferită de noi. Pare foarte mare suma pentru 3 ore de spectacol. 

Fotă Dumitru, Andreșan Elena- este foarte mult. 
Primarul comunei- oricum trebuie să găsim pe cineva care să aibă și scenă, să nu mai 

alergăm noi în toate părțile și pentru scenă și pentru celelalte elemente de organizare. Săveniul
a alocat anul trecut 60000 lei.

Arion Constantin întreabă pe ce dăm atîția bani și noi cît am cheltuit anul trecut ? 
Viceprimarul comunei ,Crăciun Silviu Mihail răspunde în mare cum a fost organizat 

anul trecut, dacă am avut sposorizări, și ce dificultăți au fost.
Primarul comunei- arată că dacă vom cumpăra din sposorizări mici și bere pentru 1000

de persoane, cu 6 lei/persoană. 
Secretarul comunei- este de părere că numărul de participanți estimat este foarte mare,

și că trebuie să prezentăm relativ clar consiliului local cam ce cheltuieli  sînt necesare.
Duicu Ionel- propune ca pentru organizarea comunei consilierii să doneze o 

indemnizație de ședință.
Dobriu Dumitru-consilier local, se angajează că va sponsoriza sărbătoarea cu 1000 lei.

De ce sînt zgîrciți  consilierii ?
Primarul comunei va sponsoriza personal cu suma de 1000 lei.
Dobriu Ariclia-altfel discutăm pe margine că alții au organizat,au făcut, că a fost 

frumos.
Fotă Dumitru- să încercăm să solicităm și de la societățile comerciale din comună,din 

suma care se strînge putem asigura o parte din cheltuieli, mici și bere de exemplu.
Consilierii sînt de acord cu alocarea din bugetul local a sumei de 20000 lei fără TVA 

pentru organizarea ediției 2015 a Zilei comunei, ce va avea loc în ultima sîmbătă din luna 
mai. Restul cheltuielilor să fie acoperite din sponsorizări.
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14.-Primarul comunei anunță că intenționează să inițieze un proiect de hotărîre de 
retragere a comunei  din ADI Apă Canal Constanța. Arată că nu numai tariful pe metru cub 
este mare și crește mereu dar și funcționarea serviciului creează probleme cetățenilor,privind 
contorizarea apei, repararea defecțiunilor aparaturii de măsurare etc. În condițiile în care 
societatea are aprobat un fond de protocol de 10 miliarde de lei.

Sau să ne livreye apa la un preţ mai mic.
Mai nou, întreabă consumatorii dacă au fose în curte. 
Arion Constantin- cu care invită primarii în caraibe.
Fotă Dumitru- sînt probleme cu presiunea creată de aer pe conducte și care duce la 

indicarea unei cantități folosite neadevărate.
Primar- consilierii vor acționa în zonele de domiciliu pentru consultarea populației în 

acest sens.
Fotă Dumitru- nu a adus nea Costică Giuglan un tabel cu un număr mare de semnături 

de la cetățeni, de retragere.
Primarul comunei+ le+am dat la RAJA şi oricum trebuie să verificăm situaţia actuală.
Arion Constantin+ acest sistem a fost făcut prost. Este un protocol, unde sînt bayinele.

Cînd a luat probe de la conducte au băgat un manometru şi a durat deja 18 minute pînă a venit
apa.Timp de 18 minute aerul a învîrtit ceasul la apometre. 

La Gura văii+ să se facă un program de funcţionare a iluminatului public. Nu ştim de 
ce se aprinde şi se stinge lumina la fiecare oră.

Primarul+singura modificare ce se poate face la sistemul de  alimentare este 
construirea a încă unui puţ forat pe deal, să facem altă staţie de tratare. Luăm un apometru la 
verificare , închidem apa pe străyi.

La iluminat,înainte erau manometre de pornire-oprire automată electronice, acum sînt 
mecanice.

Viceprimarul+ nu crede că este o astfel de disfuncţionalitate. Este întrebată  şi  d+na 
consilier Ansdreşan Elena care nu confirmă această problemă, sau nu o cunoaşte, pentru că 
este vorba şi de perioada de noapte.

Secretarul comunei+ trebuie să analşiyăm şi asigurarea serviciului dacă ne retragem 
din Raja. Trebuie să înfiinţăm serviciu care se va autofinanţa. Apa trebuie să meargă.

Primarul comunei+vom înfiinţa un SRL în subordinea Consiliului local care să asigure
serviciul de apă, salubriyare,iluminat public,  construire elemente de infrastructură şi 
reproducţia animalelor.

Dobriu Ariclia+ a fost săptămîna trecută la şedinţă la ADI Ecoo 2009 Ţăndărei şi că 
sînt nemulţumiri legate de faptul că nu s+a aprobat taxa specială pentru ridicarea gunoiului şi 
că vom răspunde pentru aceasta.

Primarul comunei arată că toate comunele care au aderat au aceste probleme şi că vom
vedea dacă vom continua colaborarea.

Nu mai sînt discuţii.
Se epuizează ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă   declara inchise  lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
DOBRIU ARICLIA      Vasile Ioana
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