
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

Nr.
PROCES  VERBAL

            Încheiat astăzi  12.02.2020 în sedinta ordinară a Consiliului local Scânteia, la care
participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 cât constituie Consiliul local după
cum urmează: Stefan Elena,  Dobrin Alexandru, Soare Mircea, Ilie Grigore, Avram Vasilica,
Goidea  Gheorghe,  Moise Victoras,  Paduraru  Petrică,  Nita  Stan,  Capraroiu  Victor,  Andrei
Eugen, Filipoiu Iulian, Mihai Silviu. 

Şedinţa  a  fost  convocată  de  dna.  primar  Ilie  Georgeta  în  baza  Dispoziţiei  nr.
48/04.02.2020.

Lucrările şedinţei sunt publice. 
            La şedinţă participă doamna primar, secretarul comunei. 

Preşedintele de şedinţa şi dă  citire proiectului  ordinii de zi: 
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 23.01.2020.
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:
Dnul preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi.



Primul  punct  al  ordinii  de  zi:  Aprobarea  procesului  –  verbal  al  şedinţei  ordinare  din  23
ianuarie 2020.
Dnul preşedinte: având în vedere că procesele – verbale au fost trimise spre consultare o dată
cu materialele şedinţei, supun la vot, dacă nu sunt obiecţiuni...se aprobă cu 13 voturi „pentru”
din 13. 
Punctul doi:  Proiect  de hotărâre privind aprobarea Actului  aditional  nr. 1 la contractul  de
salubrizare.
Dna  primar:  având  în  vedere  noile  reglementări  în  materia  salubrizării  este  necesar  să
procedăm la semnarea actului adițional la contractul de salubrizare încheiat cu SC SELECTIV
DESEURI SRL…
Dnul Mihai Silviu: am studiat documentele referitoare la actul adițional și nu sunt de acord cu
semnarea acestuia…
Dnul președinte: supun la vot…se aprobă cu 12 voturi”pentru ” și unul ”împotrivă”(Mihai
Silviu).
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020,
Dna. Primar: la mapă v-am trimis spre consultare și bugetul propus pe anul 2020, dacă aveți
ceva nelămuriri sau propuneri, vă rog…
Dnul. Președinte: cum nu sunt întrebări, supun la vot…se aprobă cu 13 voturi ”pentru” din 13.
Punctul  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
Dna  primar:  se  impune  modificarea  și  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,
ca urmare a normelor impuse de legislația în materie.
Dnul președinte:  supun la vot…se aprobă cu 12 voturi”pentru ” și unul ”împotrivă”(Mihai
Silviu).
Punctul  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
Dna  primar:  se  impune  modificarea  și  completarea  Caietului  de  sarcini  al  activităţilor
Serviciului de salubrizare ce au fost delegate operatorului S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L,
ca urmare a normelor impuse de legislația în materie.
Dnul președinte:  supun la vot…se aprobă cu 12 voturi”pentru ” și unul ”împotrivă”(Mihai
Silviu).
Punctul 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
Dna primar: în luna aprilie  2019 am aprobat taxele  și impozitele aplicabile cu anul 2020,
indexate  cu rata  inflației  la  valorile  aplicabile  anului  2019.  Apoi,  am primit  adresă  de la
Instituția  Prefectului  Ialomița  –  Serviciul  Legalitate  prin  care  ni  se  impunea  modificarea
hotărârii,  în  sensul  aplicării  indexării  la  sumele  prevăzute  în  Codul  fiscal,  în  caz  contrar
urmând a fi atacați în instanță pentru modificarea actului administrativ. În luna noiembrie am
procedat la modificarea hotărârii așa cum ni s-a pus în vedere de către Instituția Prefectului
Ialomița,  urmând ca mai apoi să primim o circulară de la Instituția Prefectului  Ialomița –
Serviciul Legalitate, prin care ni se transmitea punctul de vedere al Ministerului Finanțelor
Publice și Curții de Conturi, potrivit căruia indexarea se aplică la valorile deja indexate și nu
la cele prevăzute în Codul fiscal. În atare situație, se impune revenirea la actul administrativ



adoptat în aprilie 2019, cu precizarea că până în prezent s-au încasat taxe și impozite în baza
hotărârii adoptate în noiembrie 2019. 
Dnul președinte: supun la vot, dacă nu sunt obiecţiuni...se aprobă cu 13 voturi „pentru” din
13. 
Punctul  7:  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  tarifului  pentru  activităţile  de  salubritate
prestate de S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L.
Dna primar: având în vedere nota justificativă întocmită de SC SELECTIV DESEURI SRL,
tariful  pentru  anul  2020  este  de  7,36  lei/persoană/lună  calculat  în  funcție  de  deseurile
colectate în anul 2019. Raportat la taxa de salubrizare de 4 lei/persoană/lună, pentru anul 2020
propun subvenționarea tarifului din bugetul local al comunei cu 2,36 lei/persoană/lună, taxa
de salubrizare rămânând la 5 lei/persoană/lună.
Dnul. Președinte: cum nu sunt întrebări, supun la vot…se aprobă cu 13 voturi ”pentru” din 13.
Punctul 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.
Dna primar: propunem alocarea sumei de 70 000 lei din bugetul local în vederea achiziționării
unui imobil care să poată fi folosit pentru situații de urgență. 
Dnul președinte: supun la vot, dacă nu sunt obiecţiuni...se aprobă cu 13 voturi „pentru” din
13. 
Punctul  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
Dna primar: în ianuarie am aprobat documentația pentru închirierea prin licitație publică a
spațiului  cu destinația  de cabinet medical în Scânteia,  prin aceeași hotărâre am aprobat și
componența comisiei  de evaluare a ofertelor fără a respecta prevederile  OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, motiv pentru care propun modificarea HCL nr. 6 din 23.01.2020.
Dnul președinte: supun la vot, dacă nu sunt obiecţiuni...se aprobă cu 13 voturi „pentru” din
13. 
Punctul  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
Dna primar: și la acest punct se aplică precizarea de mai sus, în sensul că se modifică articolul
9 al Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23.01.2020, cu următorul conținut: ” Se mandatează
Primarul comunei Scânteia, doamna Ilie Georgeta pentru desemnarea membrilor Comisiei de
evaluare” , ulterior primarul va emite dispoziția de desemnare a Comisiei de evaluare.
Dnul președinte: supun la vot, dacă nu sunt obiecţiuni...se aprobă cu 13 voturi „pentru” din
13. 
Punctul  11:  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și
Funcționare al Consiliului Local Scânteia, județul Ialomița
Dna  primar:  având  în  vedere  apariția  Codului  administrativ,  care  reglementează  și
funcționarea consiliului  local,  consider necesar și oportun aprobarea unei hotărâri  în acest
sens.
Dnul preşedinte: dacă nu sunt întrebări…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din
13.
Probleme diverse:
Dnul  preşedinte:  alte  probleme?... Nemaifiind  probleme  la  ordinea  de  zi,  declar  sedinta
inchisa.

               Preşedinte de şedinţă Secretar:
 Consilier: Filipoiu Iulian David Carmen Georgiana


