
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, 17.03. 2016  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. 73 din 11.03 .2016,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 -indfependent
5.-DOBRIU DUMITRU -independent
6.-DUICU IONEL -PNL
7.-FLOREA LUCA CRISTINEL -PSD
8.-GIUGLAN RADU -independent
9.-NEAGU IONEL -independent
10.-FOTA DUMITRU -PSD
11.-VACANT
 
La apelul nominal  facut de secretarul comunei au raspuns prezent __8__ consilieri.
Un loc vacant,absenti nemotivat :-Dobriu Ariclia, Florea Luca Cristinel
La sedință participă de drept primarul  si secretarul comunei .
Participă ca invitati :-Cruțu Elisabeta-contabil ,Radu Lucreția,operator rol.
Sedința este  deschisă. Participă  un numar de_-___cetateni.
Dl.   Primar ŞINCAN VASILE  anunță asistența  că sedința este regulamentară si se 

poate desfasura.
Presedinte de sedinta este dl. Duicu Ionel,care preia lucrările ședinței .
Se supune la vot   procesul verbal al sedintei anterioare pus la dispozitia consilierilor 

pentru consultare prin grija secretarului comunei.
Se aprobă  cu  8  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 unor facilități fiscale.
2.-Proiect de hotărîre cu privire la rectificarea bugetului local.
3.-Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 

2015.
4.-Proiect de hotărîre cu privire la modalitatea de identificare a beneficiarilor legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării la învățămîntul preșcolar a copiilor din familii 
defavorizate.

5.-Proiect de hotărîre privind cu privire la aprobarea unor cereri de atribuire in 
folosinta gratuita a unui teren intravilan din domeniul  privat   al comunei,pentru construire de
locuință ,precum și de retragere a dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite, în 
temeiul legii nr. 15/2003

6.-Proiect de hotărîre cu privire la aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru 
obiectivul « Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul Ialomița » ,pentru 
străzile Orizont,Eroilor,Bisericii Sf.Voievozi Mihail și Gavril, Sudiți-Ungureni,Crucii și 
Luminii

7-Raportul anual al primarului privind starea economică,socială și de mediu a 
comunei.

8.-Raport de analiză a stadiului înscrierii datelor în registrul agricol și măsuri de 
eficientizare a activității.



9- Propunerea aprobării raportului de evaluare a   performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului UAT.

10-Alegere președ. ședință aprilie-iunie. (HCL 67 /17.12.2015)

Președintele de sedinta intreaba daca mai sint puncte de introdus pe ordinea de zi.
Primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu :

11.-Proiect de hotărîre cu privire la  aprobarea Planului  de analiză şi acoperire a 
riscurilor pentru  anul 2016.

ca urmare a adresei primită de la IJSU Ialomița prin care solicită depunerea planurilor pînă la 
data de 15.04.2016 .

Ordinea de zi comunicată, cu propunerea de suplimentare, 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.

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

de motive  și  proiectul  de hotarare cu privire la aprobarea unor facilități fiscale.
Se da cuvintul  d-lui primar   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=majoritate simplă =6 voturi.
Discutii :
Fotă Dumitru- cere explicații mai detaliate, dacă este în favoarea Comunei să aprobăm

acest proiect de hotărîre.
Primar- cîștigă ambele părți. Cetățeanul că este scutit de o parte din sumă, bugetul 

local că este alimentat cu sume ce pot fi utilizate, precum și pentru faptul că evităm proceduri 
de executare silită, care durează și sînt neplăcute.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 8 Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 2 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive   a proiectului de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local.
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=majoritate simplă =6 voturi.
Discutii : -
Andreșan Elena-procentul de 45 % la încasarea impozitelor și taxelor pe anul 2015 

este foarte mic.
Fotă Dumitru-  că mulți contribuabili sînt îmbătrîniți, vin copiii în vizită (sau locuiesc 

împreună) și aceștia le cer  și banii din pensie, prin urmare unii nu au de unde să plătească. 
Secretar comună- cu toate astea,  chiar aceștia sînt cei care plătesc în primul trimestru, 

pentru că așa au învățat-un comportament corect față de autorități și mai beneficiază și de 



reducerea de 10 %. Avem probleme cu moștenirile nedezbătute. Succesorii refuză să prezinte 
date pentru întocmirea din oficiu a sesizărilor electorale pentru că la notar se percep sume 
mari în comparație cu veniturile multor familii, iar la compartimentul impozite și taxe, dacă 
nu se plătește din proprie inițiativă de către un urmaș- nu se poate face titlu executoriu 
înmtrucît nu se știe în toate cazurile cîți moștenitori sînt și nici nu putem face noi împărțirea 
pe moștenitori.

Arion Constantin-știm că sînt persoane care nu plătesc. Este și cazul casei socrilor 
mei. Am mai spus că acolo locuiește un cumnat și el trebuie să plătească.Altfel îl dăm afară.

Secretar- este foarte bun exemplul .N u este obligat doar el să plătească, nu-l puteți 
evacua că are și el o cotă indiviză, deci trebuie dezbătută succesiunea.

Duicu Ionel-un cetățean-Poroșnicu Ionel- m-a informat în calitatea mea de consilier    
local, despre faptul că are de plată 500 lei  deși socrul său,Albinoiu era veteran-scutit.

Secretarul comunei-întreabă cînd a decedat Albinoiu ? 
R-în 2011. Secretar- alt exemplu bun-dacă a decedat din 2011 nu mai beneficiază de 

scutire moștenitorii- dar Poroșnicu nu este singurul obligat la plată, mai sînt alți moștenitori. 
Cu toate că acesta a locuit permanent cu defunctul, poate avea autorizație de construcție etc. 
Trebuie să ni se dea explicații de către compartiment.
Este chemată d-na Radu Lucreția-operator rol- care furnizează informații suplimentare.

Nu mai sînt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 8 Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 3     :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive  a proiectului  de hotarare cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară pe 
anul 2015.

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

Avizul  comisiei de specialitate :- favorabil, prezentat de comisiile nr. 1 și nr. 2.
Secretarul comunei prezinta avizul de legalitate si cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii= majoritate simplă= 6 voturi.
Discutii :-nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8  Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 4 :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive  a proiectului  de hotarare cu privire la modalitatea de identificare a beneficiarilor 
legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învățămîntul preșcolar a copiilor din 
familii defavorizate.

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  nr. 2.

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

Discutii :
Arion Constantin- ce se întîmplă dacă copiii primesc tichetul și nu merg la școală ?
I se răspunde de către primarul comunei.
Se supune la vot proiectul de hotarare si  se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 8 Voturi impotriva, abtineri =0.

Punctul 5     :



Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 
de motive   a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea unor cereri de atribuire in 
folosinta gratuita a unui teren intravilan din domeniul  privat   al comunei,pentru construire de
locuință ,precum și de retragere a dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite, în 
temeiul legii nr. 15/2003

Se da cuvintul  d-lui primar   pentru a prezenta raportul compartimentului 
Cadastru/urbanism și procesul verbal al comisiei de aplicare a legii nr. 15/2003.

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

hotararii= 2/3 din numărul consilierilor în funcție=7 voturi.
Discutii :
Arion Constantin- întreabă dacă mai sînt locuri la Gura văii.Se ceartă persoanele care 

stau la Covrig în casă.
Răspunde viceprimarul comunei.
Se supune la vot  proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru = 8 .Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 6     :
Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 

de motive   a proiectului  de hotarare cu privire la la aprobarea indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul « Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiți județul 
Ialomița » ,pentru străzile Orizont,Eroilor,Bisericii Sf.Voievozi Mihail și Gavril, Sudiți-
Ungureni,Crucii și Luminii.

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- dacă banii sînt din fonduri europene.
Prmar-din bugetul local.Pe fonduri europene nu mai putem accesa.Vom face restul. 

Mai avem drumul spre Jegălia.
Giuglan Radu- stratul de piatră trebuie pus mai gros.
Crăciun Silviu Mihail-viceprimar-noi ar trebui să evităm centrul,să circulăm cu 

mașinile grele pe Sudiți Ungureni dar tirurile  nu pot lua curba de 90 grade. 
Duicu Ionel-este importantă și strada Sudiți-Ungureni. Pe aici trec mulți tineri 

navetiști, care locuiesc în deal și în zona strada Nucilor.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8  Voturi impotriva, abtineri =0
Punctul 7     : Raportul anual al primarului privind starea economică,socială și de mediu 

a comunei.
Primarul comunei prezintă raportul anual. Consilierii sînt de acord cu conținutul 

acestuia.
Punctul 8     : -Raport de analiză a stadiului înscrierii datelor în registrul agricol și măsuri

de eficientizare a activității. Primarul comunei prezintă raportul anual. Consilierii sînt de 
acord cu conținutul acestuia.

Punctul 9- Propunerea aprobării raportului de evaluare a   performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului UAT.

Consilierii propun în unanimitate de voturi-acordarea calificativului FB și nota finală 
5.



Punctul 10-.-Proiect de hotărîre cu privire la  aprobarea Planului  de analiză şi 
acoperire a riscurilor pentru  anul 2016.

Se da cuvintul initiatorului,respectiv primarului comunei pentru a prezenta expunerea 
de motive  , proiectul  de hotarare și  raportul responsabilului SVSU.

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

hotararii= majoritate simplă= 6 voturi.
Discutii :-nu sînt.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se se inregistreaza urmatorul rezultat :
Voturi pentru =8  Voturi impotriva, abtineri =0

Punctul 11-Alegere președ. ședință aprilie-iunie. 
Se dă cuvîntul secretarului comunei, pentru a prezenta raportul de specialitate.
Primarul comunei solicită propuneri, după ce prezintă graficul de exercitare de către 

consilieri a funcției de președinte de ședință.
Dl. Duicu Ionel propune pe dl. Giuglan Radu.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi.
Se epuizeaza ordinea de zi.
Sesizări,reclamații.
Primarul comunei dă citire sesizării formulată de dl. Arion Constantin privind nereguli

în amplasament construcții, comportament vecini etc.
Secretarul comunei arată că în sesizare dl. Arion Constantin a solicitat inițierea unui 

proiect de hotărîre care să reglementeze neregulile constatate.
Secretarul comunei arată că nu pot fi adopătate hotărîri care să reglementeze aspecte 

cuprinse în  acte normative, ori ceea ce sesizează dînsul este prevăzut în legile din domeniul 
protecției mediului, în codul civil-distanțe de plantare, dimensiunea streșinii etc.

Dl. Arion Constantin-a înțeles, însă solicită sprijin întrucît s-a construit casa cu etaj, îi 
umbrește curtea, streașina curge în curtea lui.

Primarul comunei îi pune în vedere viceprimarului ca împreună cu compartimentul 
cadastru/urbanism să verifice sesizările, și pentru  problemele  ce  nu pot fi rezolvate pe cale 
amiabilă, nu are decît calea instanței.

Arion Constantin- să se pună un avizier la grădinița Gura văii, pentru a putea fi 
informați cetățenii satului.

Primarul comunei întreabă dacă putem să închiriem microbuzele pentru diverse 
servicii către cetățeni- transport la nunți ,excursii în afara localit. Etc.

Secretarul comunei :- se poate fixa o taxă/tarif local pentru prestare de serviciu.
Compartimentrul de resort să întocmească un raport de fundamentare a tarifului : pe 

oră, pe km. etc. care să fie supus aprobării Consiliului local, apoi ,pe bază de contract, se 
poate utiliza microbuzul din dotarea Primăriei.

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

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ SECRETARUL COMUNEI,
Jr. Vasile Ioana
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