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Nr. 94/27.05.2020
PROCES  VERBAL

            Încheiat astăzi,  27.05.2020 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.
127/19.05.2020.

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

Preşedintele de şedinţa şi dă  citire proiectului  ordinii de zi: 
1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor ordinare din 19 martie, respectiv 24 aprilie 2020.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2020; - initiator: Primar Ilie Georgeta
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei 

Scânteia; - 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 proceselor-verbale sus-menţionate...
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 modificarea bugetului local pe anul 2020.
Dna primar: bugetul se modifică, în sensul că ne sunt luate nişte sume, conform adreselor
Ministerului de Finanţe şi a Consiliului judeţean Ialomiţa… 
Dnul președinte: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi”pentru ” din 13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul
comunei Scânteia.
Dna. Primar: după cum bine ştiţi, anual, aprobăm PAAR la nivelul comunei …dacă aveţi ceva
nelămuriri…
Dnul. Președinte: cum nu sunt întrebări, supun la vot…se aprobă cu 13 voturi ”pentru” din 13.
Probleme diverse:
Dna primar: vroiam să vă fac cunoscut că pe 25 am avut şedinţa CAT cu privire la eliberarea
avizului de mediu pentru construcţiile provizorii ale celor de la ADORA TECH…Ştiţi că noi
am eliberat un certificat de urbanism pentru construcţia a două corturi, însă cei de la ADORA
au solicitat  la  mediu  avizul  pentru  funcţionarea  unei  staţii  de  ardere  a  cauciucurilor  prin
piroliză, de aici şi discuţiile în contradictoriu legat de certificatul de urbanism. 
Mă repet  că,  am eliberat  un  certificat  de  urbanism perfect  legal,  conform documentaţiei
depuse de ADORA TECH în vederea eliberării acestuia, iar dacă mediu le va elibera un aviz
care  nu  corespunde  certificatului  de  urbanism,  noi  nu  le  vom  elibera  autorizaţia  de
construire…
Dnul  preşedinte:  alte  probleme?... Nemaifiind  probleme  la  ordinea  de  zi,  declar  sedinta
inchisa.
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