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PROCES  VERBAL

            Încheiat astăzi,  24.03.2022 în sedinta de îndată a Consiliului local Scânteia, la care
participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 cât constituie Consiliul local după
cum urmează:  Dobrin Alexandru,  Ilie  Grigore,  Avram Vasilica,  Moise Victoras,  Paduraru
Petrică,  Capraroiu Victor,  Andrei Eugen, Filipoiu Iulian,   Goţea Gigi,   Goidea Gheorghe,
Mihai Silviu, Stefan Elena,   Grosu Nicuşor – Cristian. 

Şedinţa  a  fost  convocată  de  dna.  primar  Ilie  Georgeta  în  baza  Dispoziţiei
nr.108/22.03.2022.

Lucrările şedinţei sunt publice. 
Preşedintele de  vârstă deschide şedinţa, arătând că este legal constituită şi dă citire proiectului
ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiator: Primar;
2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului  „Infiintare  Sistem

Inteligent de Distribuție Gaze Naturale” in comunele Mărculesti, Cosâmbești, Bucu,
Gheorghe Lazăr, Scânteia, Valea Ciorii, județul Ialomița – iniţiator: Primar

3.  Proiect de hotărâre privind completarea  domeniului public – initiator-  Primar;
4. Proiect de hotărâre privind completarea  domeniului privat – initiator-  Primar;
5. Proiect  de hotărâre  privind cumpararea  unui  teren necesar  extinderii  cimitirului   –

iniţiator – Primar;
6. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  incheierii   Acordului  de  Parteneriat,  pentru

realizarea  investitiei  „Infiintare  sistem  inteligent  de  distributie  gaze  naturale”  in
comunele  Marculesti,  Cosambesti,  Bucu,  Gheorghe  Lazar,  Scanteia,  Valea  Ciorii,
judetul Ialomita

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de
pajiste  comunala  aflata  in  extravilan,  apartinand  domeniului  privat  al  comunei
Scânteia, judetul Ialomița

Probleme diverse.

 Preşedintele de şedinţă: aceasta fiind ordinea de zi…supun la vot…se aprobă cu 13 voturi 
“pentru” din 13…
Primul  punct:  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  –  iniţiator:
Primar;
 D-nul avram Vasile: este rândul domnului Andrei Eugen…
Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13…
 Punctul doi:
2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului  „Infiintare  Sistem
Inteligent  de  Distribuție  Gaze  Naturale”  in  comunele  Mărculesti,  Cosâmbești,  Bucu,
Gheorghe Lazăr, Scânteia, Valea Ciorii, județul Ialomița – iniţiator: Primar
   Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13
Punctul trei
 3.   Preşedintele de şedinţă: Proiect de hotărâre privind completarea  domeniului public –
initiator-  Primar;
       Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13



Punctul patru
   4.  Proiect de hotărâre privind completarea  domeniului privat – initiator-  Primar ;
Dna primar: având în vedere necesitatea semnarii contractului de finantare pentru asfaltarea
unor drumuri de exploatare agricola ,este necesar introducerea acestora in domeniul privat al
comunei,prin  adaugarea  unei  noi  pozitii  in  inventarul  domeniului  privat  al  comunei,  se
impune adoptarea acestei hotărâri în forma prezentată...
        Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13
Punctul cinci
   5. Proiect  de hotărâre  privind cumpararea  unui  teren necesar  extinderii  cimitirului   –
iniţiator – Primar;
    D-na Ilie Georgeta: avand in vedere necesitatea extinderii cimitirului din comuna Scanteia,
este nevoie de aprobarea unui regulament si alocarea unei sume de bani din bugetul local
pentru achizitia de teren de la propietarii de terenuri aflate in vecinatatea cimitirului.....
           Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13
Punctul sase;
  6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  incheierii   Acordului  de  Parteneriat,  pentru
realizarea investitiei  „Infiintare  sistem inteligent  de distributie  gaze naturale” in comunele
Marculesti, Cosambesti, Bucu, Gheorghe Lazar, Scanteia, Valea Ciorii, judetul Ialomita
Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13
Punctul sapte:
 7. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  inchirierii  prin  atribuire  directa  si  /  sau prin
licitatie publica cu strigare a suprafetei de pajiste comunala aflata in extravilan, apartinand
domeniului privat al comunei Scânteia, judetul Ialomița
    Preşedintele de vârstă: supun la vot…se aprobă cu 13 voturi “pentru” din 13

Probleme diverse.
  Aprobarea unor ajutoare de inmormantare  pentru persoanele nevoiase, aflate in 
imposibilitatea achitarii cheltuielilor necesare inmormantarii;
Preşedintele de şedinţă: dacă nu sunt întrebări...supun la vot...se aprobă cu 13 voturi „pentru”
din 13...
Domnul preşedinte: nemaifiind probleme la ordinea de zi, declar sedinta inchisa.

                  Preşedinte de şedinţă Secretar
                      Andrei Eugen              Filipoiu Mirela


