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CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA

Nr. 106/25.06.2020
PROCES  VERBAL

            Încheiat astăzi,  25.06.2020 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. 148/17.06.2020.
Lucrările şedinţei sunt publice. 

            La şedinţă mai participă domnul Barbu Nicolae şi reprezentanţii SC ADORA TECH SOLUTIONS.  
Preşedintele de vârstă dă  citire proiectului  ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27 mai 2020;.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; - initiator: Primar Ilie Georgeta 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  revocarea  unor  acte  administrative  adoptate  de  Consiliul  Local
Scânteia; - initiator: Primar Ilie Georgeta

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare  locală 2021 - 2027 la nivelul
comunei Scânteia; - initiator: Primar Ilie Georgeta

Probleme diverse:

1. Cererea domnului Barbu Nicolae;

2. Cererea SC. ADORA TECH SOLUTIONS SRL.
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 sus-menţionat...
Dnul preşedinte: având în vedere că procesul-verbala fost trimis 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 alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dna Ştefan: ne-am consultat, în prealabil, şi domnul Niţă Stan nu a mai fost de ceva timp preşedinte de şedinţă… 
Dnul președinte: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi”pentru ” din 13. Domnul Niţă Stan va fi preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni, respectiv iunie, iulie şi august.
Proiect de hotărâre privind revocarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Scânteia.
Dna. Primar: având în vedere adresele primite de la Instituţia Prefectului Ialomiţa cu privire la legalitatea următoarelor: 

- Hotărârea  Consiliului  Local  Scânteia  nr.  63  din  12  decembrie  2019 privind  aprobarea  şi  stabilirea  unor  taxe
speciale pentru activitatea de stare civilă aplicabile începând cu anul 2020 ;

- Hotărârea Consiliului Local Scânteia nr. 14 din 12 februarie 2020 privind alocarea sumei de 70 000 lei din bugetul
local al comunei Scânteia în vederea achiziţionării unui bun imobil pe raza comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa ;

-  Art.  6,  respectiv  a articolului  7  din Hotărârea Consiliului  Local  Scânteia  nr.  23 din 24 aprilie  2020 privind
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile
începând cu anul 2021, consider a fi necesar revocarea acestora.

Dnul preşedinte : întrebări sunt?... supun la vot...se aprobă cu 13 voturi „pentru” din 13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021 – 2027 la nivelul comunei Scânteia.
Dna primar: după cum bine ştiţi, anul acesta expiră valabilitatea strategiei aprobate în anul 2015 şi va trebui să aprobăm o
alta, întrucât nu putem derula investiţii  fără a avea o strategie pe termen lung...în noua strategie am încercat să prindem
investiţii în toate domeniile, cum ar fi: 
-creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice;
-centru medical (dotare cabinet stomatologie, radiologie, permanenţă );
-centru de zi pentru bătrâni;
-programe de instruire socială;
-înfiinţare grădiniţă cu program prelungit;
-implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor;
-înfiinţare parc fotovoltaic;
-achiziţii echipamente pentru situaţii de urgenţă;
-extinderea serviciilor de intervenţie;
-modernizare drumuri locale.
Acestea sunt o parte a obiectivelor de investiţii pe care le-am previzionat pentru perioada 2021 – 2027.
Dacă mai aveţi propuneri?
Dnul Căprăroiu: asfaltarea sau pietruirea drumurilor de exploatare… 
Dna. Primar: da…vom lua în calcul şi pietruirea sau asfaltarea drumurilor de exploatare…
Dnul preşedinte: dacă nu mai sunt propuneri, intrebări…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13.
Probleme diverse:
Dnul preşedinte: avem 2 solicitări, le vom lua în ordinea depunerii, după cum urmează:
Cererea domnului  Barbu Nicolae,  înregistrată  cu numărul  3867 din 15.06.2020…domnul  Barbu,  vă  rog să  vă  expuneţi
solicitarea…
Domnul Barbu Nicolae: am o problemă că nu mi se dă terenul…



Dna primar: în anul 2017 – 2018 la nivelul comunei Scânteia am desfăşurat activitatea de inventariere a terenurilor pentru
recuperarea celor 130 de hectare ale primăriei…în această perioadă, domnul Barbu a fost invitat la inventarierea terenului,
însă nu s-a prezentat…De asemenea, domnul Barbu a făcut unele schimburi de teren…
Domnul Căprăroiu: da, domnul Barbu încheia contracte înainte de a intra în posesia terenului…
Dnul preşedinte: domnul Barbu, alte probleme dacă mai aveţi…întrucât această cerere nu ţine de Consiliul local…
Domnul Barbu: o să merg în instanţă, pentru că nu se rezolvă nimic…
Domnul  preşedinte:  vă  mulţumim  pentru  participare.  Următoarea  solicitare  este  a  SC  ADORA  TECH  SOLUTIONS,
domnilor, vă rog…
reprezentant Adora Tech: noi reprezentăm firma SC ADORA TECH SOLUTIONS, Oana Dascălu şi Alexandru Dascălu şi
am venit pentru a vă face o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă reciclare anvelope uzate prin piroliză. Prin această video-
proiectare încercăm să vă facem cunoscut procedeul, în sine, …avem o scurtă prezentare. 
Domnul Dobrin: unde mai sunt astfel de staţii în România? 
Reprezentant Adora: la Cluj şi Braşov…
Domnul Mihai Silviu: ar trebui să obţineţi avizele de la instituţiile abilitate, cum ar fi: mediu, ISU, apele române, sănătate
publică, etc...pentru că acum , noi doar ne exprimăm punctul de vedere cu privire la această staţie de reciclare...
Domnul Mircea Soare: oricum, dacă instituţiile abilitate vă dau avizul pentru funcţionarea staţiei, nu am mai avea de ce să ne
împotrivim…
Doamna Dascălu: noi  nu am venit  să  ne aprobaţi  dvs.  funcţionarea  obiectivului,  ci  doar să  vă prezentăm procedeul de
reciclare, să vă arătăm că nu poluează, în urma procesului nu rezultă deşeuri şi nici ape uzate…Pentru funcţionare vom urma
calea legală…
Domnul Mihai Silviu: de ce aţi instalat corturile?
Doamna Dascălu: nu am instalat corturile, am făcut doar depozitarea utilajelor pe amplasament...
Dnul preşedinte: dacă nu mai sunt alte întrebări...noi vă mulţumim pentru prezentare...
Dna Dascălu: şi noi vă mulţumim...
Dnul preşedinte: alte probleme, dacă mai sunt...
Domnul Mihai Silviu: doamna primar, să trimiteţi o adresă către poliţia rutieră să monteze nişte limitatoare la intrarea în Iazu,
pe drumul european...
Dna primar: da, ne vom adresa poliţiei rutiere, în acest sens...

Dnul preşedinte: alte probleme?... Nemaifiind probleme la ordinea de zi, declar sedinta inchisa.

               Preşedinte de şedinţă Secretar:
    Consilier: Niţă Stan David Carmen Georgiana


