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PROCES – VERBAL 
 

 

Încheiat astăzi, 27 martie 2020, ora 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Scrioaștea, care se desfășoară în fața Primăriei Comunei Scrioaștea, în prezența a 

13 consilieri din totalul de 13, care alcătuiesc Consiliul Local.  

 Doamna secretar general dă consilierilor locali legitimații de consilieri și câte 3 

formulare declarații pe propria răspundere (2 declarații pe pagină) , pentru uz personal . 

 Domnul președinte de ședință Predoi Silviu Ionel arată că sunt întrunite prevederile 

art. 137, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ al României și declară 

ședința legal constituită.  

Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului comunei 

Scrioastea, nr.148 / 18 martie 2020. În baza art.134 alin.(2) din același act normativ, 

convocarea s-a făcut telefonic (sms) și în scris prin intermediul secretarului general al 

comunei. 

 Ședința este publică. 

În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, secretarul general al U.A.T. supune spre aprobare procesul-verbal al 

ședinței anterioare și aduce la cunoștință faptul că domnii consilieri locali și primarul au 

dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-

verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni față de redactarea 

procesului-verbal al ședinței anterioare. Pentru că nu sunt obiecțiuni, îl supune la vot .  

Procesul – verbal al ședinței anterioare se aprobă cu : 13 voturi ”pentru” , din 

numărul de 13 consilieri locali prezenți. 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, secretarul general al U.A.T. aduce la cunoștința domnilor consilieri, faptul 

că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, îndeplinesc condițiile prevăzute de 

art.136 alin.(8) din  același act normativ. 

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, proiectul 

ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost adus la cunoștința locuitorilor comunei, prin 

afișarea pe pagina de internet a Primăriei comunei Scrioaștea și prin afișare la avizierul 

instituției.  
În continuare, domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire 

proiectului ordinii de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de 

apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Inițiator : Primar  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor 

teritoriale din comuna Scrioastea, județul Teleorman, pe anul 2020. 

Inițiator : Primar  

3. Proiect de hotărâre privind Normelor locale de apărare împotriva incendiilor pe 

teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 



Inițiator : Primar  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Cap.VIII – Taxe speciale și Cap.IX – Alte 

taxe locale din Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 48  din 20.12.2019 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020. 

Inițiator : Primar  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7 / 31.01.2020 privind 

transformarea unei funcții publice de execuție vacante, aprobarea Organigramei și 

Statului de funcții al aparatului de   specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, 

județul Teleorman. 

Inițiator : Primar  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale acordate la nivelul comunei Scrioaștea, județul Teleorman” și a ”Planului 

de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale”, pentru perioada 2020-2025” . 

Inițiator : Primar  

Inițiator : Primar  

7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință de lucru a Consiliului 

Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman pentru lunile aprilie, mai și iunie 

2020 . 

Inițiator : Primar  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei 

Scrioaștea, județul Teleorman. 

Inițiator : Primar  

9. Diverse, petiții, interpelări . 

 

Domnul președinte de ședință anunță suplimentarea Ordinii de zi cu următorul 

proiect :  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Domnul președinte de ședință supune la vot suplimentarea Ordinii de zi. 

Suplimentarea ordinii de zi este votată de toți cei 13 consilieri locali . 

Domnul președinte supune la vot ordinea de zi. Odinea de zi se aprobă cu 

unanimitate de voturi.  

Domnul președinte de ședință roagă colegii consilieri, care au un interes 

patrimonial în ceea ce privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, 

să declare acest lucru și să nu participe la votarea respectivului proiect. 

Se trecere la discutarea punctelor de pe ordinea de zi . 

Punctul 1. – Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul 

Teleorman. 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre 

și întreabă dacă se înscrie cineva la discuții. Discuții nu sunt . 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.18 din 27.03.2020. 

Punctul 2. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor teritoriale din comuna Scrioastea, județul Teleorman, pe anul 2020. 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre 

și întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.  

Discuții nu sunt . 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.19 din 27.03.2020. 



Punctul 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor locale de apărare 

împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre 

și întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.  

Discuții nu sunt . 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.20 din 27.03.2020. 

Punctul 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Cap.VIII – Taxe speciale și 

Cap.IX – Alte taxe locale din Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 48  din 20.12.2019 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020. 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre 

și adduce un amendament cu privire la introducerea unui nou articol cu privire la 

prelungirea termenului de plată a impozitelor și taxelor locale, cu bonificiație, până la 30 

iunie 2020. 

Întreabă dacă se înscrie cineva la discuții. 

Discuții  nu sunt .  

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.21 din 27.03.2020. 

Punctul 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7 / 31.01.2020 privind 

transformarea unei funcții publice de execuție vacante, aprobarea Organigramei și Statului 

de funcții al aparatului de   specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre 

și întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.  

Discuții nu sunt. 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.22 din 27.03.2020. 

Punctul 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Scrioaștea, județul Teleorman” și a ”Planului 

de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale”, pentru perioada 2020-2025” . 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre 

și întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.  

Discuții nu sunt. 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.23 din 27.03.2020. 

Punctul 7 – Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință de lucru a 

Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman pentru lunile aprilie, mai și 

iunie 2020 . 

 Domnul viceprimar Predoi Silviu Ionel îl propune pe domnul consilier local Martac 

Mielu. În calitate de președinte de ședință, întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. Alte 

propuneri nu m ai sunt. 

Se supune la vot, iar  propunerea este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din totalul de 

13 consilieri prezenți, proiectul de hotărâre devenind HCL nr.24 din 27.03.2020. 

Punctul 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul 

Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre. 

Doamna secretar general al UAT explică necesitatea și oportunitatea aprobării 

proiectului de hotărâre .  

Domnul președinte de ședință întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.  

Discuții nu sunt. 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.25 din 27.03.2020. 



Punctul 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 

Domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire proiectului de hotărâre. 

Doamna secretar general al UAT : ”Având în vedere situația în care ne aflăm cu 

toții – epidemia cu Coronavirus, se impun unele măsuri cu privire la modalitatea de 

convocare a Consiliului Local al comunei Scrioaștea, precum și modalitatea de votare a 

hotărârilor . Aceste măsuri sunt cuprinse în conținutul regulamentului care este supus 

aprobării.” 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.  

Discuții nu sunt. 

Se supune la vot, iar  hotărârea în ansamblu este aprobată cu 13 voturi ”pentru”, din 

totalul de 13 consilieri prezenți, devenind HCL nr.26 din 27.03.2020. 

Punctul 10 - Diverse, întrebări, interpelări . 

Domnul viceprimar : ”Ca să se poată concesiona, trebuie făcut un Studiu de 

oportunitate (evaluare), contra cost, care presupune efectuarea printre altele, a 

măsurătorilor întregului izlaz. La această oră am demarat procedura pentru amenajamentul 

pastoral . 

Prioritate în ceea ce privește islazul comunal, o au cetățenii comunei.” 

Domnul consilier local Rădiță Florin Jean : ”Să dăm oamenilor islazul! ” 

Domnul viceprimar : ”În cazul închirierii/concesionării/ arendării se stabilește o 

sumă/taxă de pășunat, după aprobarea unui raport de evaluare.” 

Domnul consilier local Rădiță Florin Jean : ”… îi dai omului gratis … !” 

Domnul viceprimar : ”Acum toți crescătorii de animale își pasc animalele gratuit, 

unde vor ! În cazul închirierii/concesionării/arendării, trebuie să plătească ! Comodatul 

înseamnă gratuit, domnule Rădiță, ori legea nu prevede încheierea unor contracte de 

comodat, doar închiriere, concesionare sau arendare .” 

Domnul consilier local Rădiță Florin Jean : ”Să se spună oamenilor unde sunt 

concesionate, ca să nu mai intre și ceilalți.” 

Doamna consilier local Streinu Georgeta : ”Nu se vor respecta locațiile, dacă se vor 

concesiona/închiria sau arenda. Au mai fost concesionate .” 

Domnul viceprimar : ”În momentul de față se pășunează gratuit, fără a exista 

discuții, indiferent de numărul de animale pe care îl are cineva. Cei care au câte 2 animale 

nu vor putea să își pășuneze animalele, de cei care au mai multe.” 

Doamna consilier local Streinu Georgeta : ”Mai bine să se atribuie gratuit tuturor, 

să pășuneze ca si până acum.” 

Domnul consilier local Iavnic Adrian Dorin : ”Dacă domnul Grosoiu concesionează 

tot la Cucueți, ceilalți ce fac ?” 

Domnul consilier local Păune Dumitru : ”Este suficientă suprafața de izlaz? Dacă 

sunt 150 de vaci ? Ajunge ?” 

Domnul consilier local Rădiță Florin Jean : ”Să se dea măști și spirt la fiecare 

locuitor.” 

Domnul viceprimar : ”Nu s-a dat la nici o primărie. Oamenii trebuie să stea în casă 

și să iasă decât atunci când e de strictă necesitate !” 

 Alte discuții nu mai sunt . 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    

      Predoi Silviu Ionel 

SECRETAR GENERAL al U.A.T., 

                                                           Elena CERNEA 


