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            Încheiat astăzi  24.04.2020 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.
111/21.04.2020.     
            În contextul pandemiei de COVID 19, şedinţa se desfăşoară la sediul Primăriei
comunei Scânteia, în prezenţa secretarului comunei, primarului comunei şi a preşedintelui de
şedinţă. 

Materialele  supuse  dezbaterii  au  fost  transmise  pe  e-mail  consilierilor  locali,
convocarea acestora în şedinţă a fost făcută telefonic, şedinţa se ţine tot telefonic în prezenţa
celor sus-nominalizati.

Azi,  24  aprilie  2020,  orele  10,  la  sediul  Primăriei,  în  prezenţa  secretarului  şi  a
preşedintelui  de şedinţă,  primarul  face  apelul  nominal  prin telefon al  tuturor  consilierilor,
aceştia exprimându-şi votul cu privire la ordinea de zi,  mai apoi pentru fiecare proiect de
hotărâre în parte. 

Ordinea de zi se aprobă cu 13 voturi „pentru” din 13 prezenţi.
1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  hotărârii  nr.  17/2020  privind  aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Scânteia – se aprobă
cu 13 voturi „pentru” din 13 prezenţi.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele
şi  taxele  locale  şi  alte  taxe  asimilate  acestora,  aplicabile  începând  cu  anul  2021-
aprobă cu 13 voturi „pentru” din 13 prezenţi.

3. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  contului  de  execuţie  bugetară  pe  cele  două
secţiuni, la trimestrul I, 2020 - aprobă cu 13 voturi „pentru” din 13 prezenţi.

4. Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  hotărârii  nr.  6  din  23.01.2020  privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în
comuna  Scânteia,   aparținând  domeniului  public  al  Unităţii  Admninistrativ  -
Teritoriale Scânteia, județul Ialomița - aprobă cu 13 voturi „pentru” din 13 prezenţi.

5. Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  hotărârii  nr.  7  din  23.01.2020  privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în
sat Iazu, comuna Scânteia,  aparținând domeniului public al Unităţii Admninistrativ -
Teritoriale Scânteia, județul Ialomița - aprobă cu 13 voturi „pentru” din 13 prezenţi.

Probleme diverse – nu sunt.
Dnul. preşedinte: având în vedere că, proiectele de hotărâre supuse dezbaterii s-au aprobat
fără  alte  propuneri,  amendamente  şi,  totodată,  nefiind  probleme  la  ordinea  de  zi,  declar
sedinta inchisa.
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