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               Consiliul Local Scânteia,  judetul Ialomita s-a intrunit in sedinta ordinară, astăzi  12.02.2020
la care au participat 13 consilieri din totalul de 13 cati constituie consiliul local, dupa cum urmeaza.:
Capraroiu Victor, Dobrin Alexandru, Moise Victoras,  Nita Stan, Avram Vasile, Soare Mircea Eugen,
Filipoiu Iulian  Stefan Elena, Andrei Eugen, Ilie Grigore, Goidea Gheorghe şi Păduraru Petrică,  Mihai
Silviu.
            Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței  ordinare din 23 ianuarie 2020 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de 

salubrizare; - initiator: Primar Ilie Georgeta
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020; - initiator: Primar 

Ilie Georgeta
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare

al  Serviciului  de  salubrizare  în  unităţile  administrativ-teritoriale  membre  ale   ADI
„SALUBRIS GROUP 2010,” în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. Selectiv
Deşeuri 2010 S.R.L; - initiator: Primar Ilie Georgeta

5. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Caietului  de  sarcini  al
activităţilor Serviciului de salubrizare ce au fost delegate operatorului S.C. Selectiv
Deşeuri 2010 S.R.L; - initiator: Primar Ilie Georgeta

6. Proiect  de hotărâre privind  modificarea Anexei numărul  1 la Hotărârea Consiliului
Local  nr.  56  din  26.11.2019  privind  modificarea  şi  completarea  HCL nr.  21  din
18.04.2019  privind  stabilirea   nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  şi
taxele   locale  şi  alte  taxe  asimilate  acestora  aplicabile  începând  cu  anul  2020;  -
initiator: Primar Ilie Georgeta

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activităţile de salubritate prestate
de S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.; - initiator: Primar Ilie Georgeta

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 70 000 lei din bugetul local în
vederea achiziționării unui imobil pe raza UAT Scânteia, județul Ialomița; - initiator:
Primar Ilie Georgeta

9. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  6  din
23.01.2020  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unui  spaţiu  cu
destinaţia  cabinet  medical  în  Scânteia,   aparținând  domeniului  public  al  Unităţii
Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul Ialomița; - initiator: Primar Ilie Georgeta

10. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  7  din
23.01.2020  privind  aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unui  spaţiu  cu
destinaţia  cabinet  medical  în  Iazu,   aparținând  domeniului  public  al  Unităţii
Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul Ialomița; - initiator: Primar Ilie Georgeta

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local Scânteia, județul Ialomița; - initiator: Primar Ilie Georgeta

Probleme diverse.
    Au fost adoptate  hotărârile:  

1. Hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de salubrizare; 
2. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020; 
3. Hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Regulamentului  de  funcţionare  al

Serviciului  de  salubrizare  în  unităţile  administrativ-teritoriale  membre  ale   ADI



„SALUBRIS GROUP 2010,” în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. Selectiv
Deşeuri 2010 S.R.L; 

4. Hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Caietului  de  sarcini  al  activităţilor
Serviciului de salubrizare ce au fost delegate operatorului S.C. Selectiv Deşeuri 2010
S.R.L; 

5. Hotărâre privind modificarea Anexei numărul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56
din 26.11.2019 privind modificarea şi completarea HCL nr. 21 din 18.04.2019 privind
stabilirea  nivelurilor pentru valorile impozabile,  impozitele şi taxele  locale şi alte
taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2020; 

6. Hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru activităţile de salubritate prestate de S.C.
Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.; 

7. Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 70 000 lei din bugetul local în vederea
achiziționării unui imobil pe raza UAT Scânteia, județul Ialomița; 

8. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 23.01.2020 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în
Scânteia,   aparținând  domeniului  public  al  Unităţii  Admninistrativ  -  Teritoriale
Scânteia, județul Ialomița; 

9. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23.01.2020 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în
Iazu,  aparținând domeniului public al Unităţii Admninistrativ - Teritoriale Scânteia,
județul Ialomița; 

10. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Local Scânteia, județul Ialomița; 
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