
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

Nr. 30/23.01.20220
PROCES  VERBAL

            Încheiat astăzi  23.01.2020 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.
10/17.01.2020.     

Lucrările şedinţei sunt publice. 
            La şedinţă participă doamna primar, secretarul comunei şi doamna Dumitru Luminiţa
consultant pe probleme de salubrizare. 

Preşedintele de şedinţa şi dă  citire proiectului  ordinii de zi: 
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 12 decembrie 2019 şi a 

procesului – verbal al şedinţei extraordinare din 8.01.2020;
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.

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  26
noiembrie 2019.
Dna 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 organizării reţelei şcolare la nivelul UAT
Scânteia, în anul şcolar 2020 – 2021;
Doamna primar:  anual aprobăm organizarea  reţelei  şcolare pentru anul şcolar  următor,  cu
avizul Inspectoratului judeţean şcolar Ialomiţa.
Dnul. preşedinte: dacă nu sunt întrebări…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din
13.
Punctul trei: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 6 din 29.01.2019;
Doamna primar: pentru anul 2020 vom menţine salariile de bază ale funcţionarilor publici şi
ale personalului contractual la nivelul celor din decembrie 2019, cu excepţia salariilor de bază
la gradaţia 0 pentru guard şi îngrijitor, care se vor modifica conform proiectului. Şi în anul
2020 ne vom raporta la salariul minim garantat în plată de 2080 lei…



Consilier Mihai Silviu: dacă puteţi…nu am avea nimic împotrivă să majoraţi salariile de baza
ca la celelalte categorii de funcţionari din alte instituţii publice…
Doamna primar: deocamdată, rămân aşa…
Dnul preşedinte: dacă nu sunt întrebări…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din
13…
Punctul  patru:  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  finanţării  secţiunii  de  dezvoltare  cu
excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2019;
Doamna  primar:   Avand  in  vedere  prevederile  Legii  273/2006  privind  finantele  publice
modificata prin  Ordonantei de Urgenta  nr.63 din 30 iunie 2010, prevederile Legii 82/1991 –
legea  contabilitatii,  OMFP  pentru  aprobarea  normelor  metodologice   privind  încheierea
exercitiului  bugetar pentru anul 2019  și   raportul  compartimentului  financiar-contabil  prin
care arata ca la data de 31.12.2019 bugetul local înregistrează un excedent de 955803,28  lei
ce poate fi utilizat pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020,
propun Consiliului local aprobarea  proiectului de hotarare în forma propusa. 
Dnul preşedinte: întrebări sunt…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13.
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii a
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în sat Iazu;
Doamna primar: la Iazu, avem disponibil în clădirea centrului de permanenţă un spaţiu care ar
putea servi drept cabinet medical, motiv pentru care îl vom scoate la licitaţie în acest sens…
Dnul preşedinte: dacă nu sunt întrebări…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din
13.
Ultimul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea închirierii
a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în comuna Scânteia;
Doamna  primar:  şi  la  Scânteia  avem un  spaţiu  care  ar  putea  avea  destinaţia  de  cabinet
medical, îl vom scoate la licitaţie în acest scop…
Dnul preşedinte: dacă nu sunt întrebări…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din
13.
Probleme diverse:
Doamna  primar:  am  invitat-o  pe  doamna  Luminiţa  Dumitru,  consultant  pe  probleme  de
gestionare a deşeurilor pentru a ne expune situaţia gestionării  deşeurilor,  măsurile pe care
trebuie să le luăm pentru a îndeplini target-ul colectării selective a deşeurilor.
Doamna Luminiţa  Dumitru:  activez în acest  domeniu de aproximativ 20 de ani,  dar până
acum nu s-a dat o importanţă prea mare acestui subiect. Având în vedere normele europene pe
care  şi  noi  trebuie  să  le  respectăm ca  stat  membru,  vom ajunge  să  plătim  pe  principiul
„plăteşte cât arunci”., fiind foarte important ca prin intermediul dvs să educăm populaţia, atât
pe cei tineri, cât şi pe cei mai în vârstă să colecteze selectiv deşeurile.
Doamna  primar:  noi  avem  acele  containere  amplasate  pe  domeniul  public...şi  chiar  dă
rezultate, oamenii aruncă sticla la sticlă, hartia la hartie etc...sperăm cu ajutorul dvs să reuşim
să colectăm selectiv şi pe gospodării deşeurile.
Probleme diverse:
Dna preşedinte: alte probleme?... Nemaifiind probleme la ordinea de zi, declar sedinta inchisa.

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


	Doamna primar: Avand in vedere  prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice modificata prin Ordonantei de Urgenta nr.63 din 30 iunie 2010, prevederile Legii 82/1991 – legea contabilitatii, OMFP pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar pentru anul 2019 și raportul compartimentului financiar-contabil prin care arata ca la data de 31.12.2019 bugetul local înregistrează un excedent de 955803,28 lei ce poate fi utilizat pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020, propun Consiliului local aprobarea proiectului de hotarare în forma propusa.

