
ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA 
COMUNA SCANTEIA 
Nr. 29/23.01.2020

M I N U T A

               Consiliul Local Scânteia,  judetul Ialomita s-a intrunit in sedinta ordinară, astăzi  23.01.2020
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 şedinţei ordinare din data de 12 decembrie 2019, 
respectiv a procesului -verbal al şedinţei de îndată din 8 ianuarie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul UAT Scânteia, în anul 
şcolar 2020 - 2021; - initiator: Primar Ilie Georgeta

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 6 din 29.01.2019; - initiator: Primar 
Ilie Georgeta

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării secţiunii de dezvoltare cu excedentul bugetului 
local la sfârşitul anului 2019;- initiator: Primar Ilie Georgeta;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii a spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical situat în sat Iazu – initiator: Primar Ilie Georgeta

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii a spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical situat în comuna Scânteia – initiator: Primar Ilie Georgeta

Probleme diverse:
Reglementări privind gestionarea deşeurilor la nivelul UAT Scânteia.

    Au fost adoptate  hotărârile:  

1. Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul UAT Scânteia, în anul şcolar 
2020 - 2021; 

2.    Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 6 din 29.01.2019; 
3.   Hotărâre privind aprobarea finanţării secţiunii de dezvoltare cu excedentul bugetului local la 

sfârşitul anului 2019;
4. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii a spaţiului cu destinaţia de 

cabinet medical situat în sat Iazu 
5. Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii a spaţiului cu destinaţia de 

cabinet medical situat în comuna Scânteia.
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