JUDETUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOA~TEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.557 1 03.02.2020

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi, 31 ianuarie 2020, ora 11,00, in sedinta ordinara a Consiliului Local
al Comunei Scrioastea, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei Comunei
Scrioastea, in prezenta a 11 consilieri din totalul de 12 , care alcatuiesc Consiliul Local.
Lipseste motivat doamna consilier local Streinu Georgeta.
Participa de drept domnul primar Sefu Marian.
Domnul presedinte de sedinta Predoi Silviu lonel arata ca sunt intrunite prevederile
art. 137, alin.(1) din aUG nr.57/2019 privind Codul administrativ al Rornaniei si declara
sedinta legal constituita,
Sedinta a fost convocata in conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a) din
O. U.G. nr.57 12019 privind Codul administrativ, prin Dispozitia Primarului comunei
Scrioastea, nr.57122 ianuarie 2020. In baza art.134 alin.(2) din acelasi act normativ,
convocarea s-a facut telefonic (sms) ~i in scris prin intermediul persoanei care tine locul
secretarului general al comunei.
Sedinta este publica.
In conformitate cu prevederile art.l38 alin.(l5) din O.UG. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, secretarul general al U.A.T. supune spre aprobare procesul-verbal al
sedintei anterioare si aduce la cunostinta faptul ca domnii consilieri locali ~i primarul au
dreptul ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sa conteste continutul procesuluiverbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni fata de redactarea
procesului-verbal al sedintei anterioare. Pentru ca nu sunt obiectiuni, il supune la vot .
Procesul - verbal al sedintei anterioare se aproba cu : 11 voturi "pentru" , din
numarul de 11 consilieri locali prezenti,
In conformitate cu prevederile art. 136 alin.(9) din O.UG. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, secretarul general al U.A.T. aduce la cunostinta domnilor consilieri, faptul
ca proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, indeplinesc conditiile prevazute de
art. 136 alin.(8) din acelasi act normativ.
In conformitate cu prevederile art.I35 alin.(4) din O.UG. nr.57/2019, proiectul
ordinii de zi a sedintei consiliului local a fost adus la cunostinta locuitorilor comunei, prin
afisarea pe pagina de internet a Primariei comunei Scrioastea si prin afisare la avizierul
institutiei.
In continuare, domnul presedinte de sedinta, Predoi Silviu lonel, da citire
proiectului ordinii de zi :
1.
Proiect de hotdrdre privind validarea mandatului de consilier local al
doamnei BECHERU FLORICA consilier local supleant pe lista PSD la alegerile locale
din 5 iunie 2016 la pozitia 12 si completarea Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agriculturd, gospoddrire comunald, protectia mediului, servicii si comert, din cadrul
Consiliului Local al comunei Scrioastea, judetul
Teleorman.
Initiator: Primar

Comisii de avizare proiect de hotdrdre :
• Comisia de validare a Consiliului Local al Comunei scrioastea, judetul
Teleorman.
• Comisia pentru administratie publica Iocala, juridica, apararea ordinii si Iinistei
publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local.
• Comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire
cornunala, protectia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Scrioastea.
2.
Proiect de hotdrdre privind atribuirea denumirii "FLORIN SAVOIU",
Bibliotecii Comunale Scrioastea, judetul Teleorman.
Initiator: Primar
Comisii de avizare proiect de hotardre :
• Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei
publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local.
• Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati
sportive ~i de agrement.
3.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii valabilitdtii Planului
Urbanistic General (P. U. G.) si al Regulamentului de Urbanism al Comunei Scrioastea,
aprobat prin H.CL. nr.11111 februarie 2005, cu modificdrile si completarile ulterioare.
Initiator: Primar
Comisii de avizare proiect de hotdrdre :
•

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si
linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local.
• Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea
domeniului public ~i privat al comunei, agricultura,
gospodarire cornunala, protectia mediului, servicii si comert, a Consiliului
Local Scrioastea.
4.
Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de lucrari pe care trebuie sa
Ie eJectueze beneficiarii venitului minim garantat, in anul 2020, conform Legii
nr. 41612001, cu modificarile ~i completdrile ulterioare .
Initiator: Primar
Comisii de avizare proiect de hotdrdre :
•

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~l
linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local.
• Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement.
• Comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala, buget-finante,
administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarire cornunala, protectia mediului, servicii si cornert, a Consiliului
Local Scrioastea,
5.
Proiect de hotdrdre privind transJormarea unei functii publice de executie
vacante, aprobarea Organigramei si Statului de functii af aparatului de specialitate
alprimarului Comunei Scrioastea, judetul Teleorman
Initiator: Primar
Comisii de avizare proiect de hotdrdre :
•

Comisia pentru administratie publica Iocala, juridica, apararea ordinii
linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local.
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•
•

Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,
administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si corner], a Consiliului
Local Scrioastea.

6.

Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de bazafara sporuri, pentru
functiile publice si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
"Administratie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Scrioastea, judetul
Teleorman si pentru alesii locali, incepdnd cu 1 ianuarie 2020.
Initiator: Primar

Com ish de avizare proiect de hotdrdre :
•

Comisia pentru adrninistratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~l
linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local.
• Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement.
• Comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala, buget-finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si cornert, a Consiliului
Local Scrioastea.
7. Diverse, intrebari, interpelari .
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi. Odinea de zi se aproba
cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta roaga colegii consilieri, care au un interes
patrimonial in ceea ce priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi,
sa declare acest lucru si sa nu participe la votarea respectivului proiect.
Se trecere la discutarea punctelor de pe ordinea de zi .
Punctul 1. - Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al

doamnei BECHERU FLORICA consilier local supleant pe lista PSD la alegerile locale
din 5 iunie 2016 la pozitia 12 si completarea Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarire comunald, protectia mediului, servicii si comert, din cadrul
Consiliului Local al comunei Scrioastea, judetul Teleorman.
Domnule presedinte de sedinta, Predoi Silviu lonel, da citire proiectului de hotarare
si intreaba daca se inscrie cineva la discutii, Discutii nu sunt .
Domnul presedinte de sedinta aduce la cunostinta doamnei Becheru Florica, faptul
ca trebuie sa depuna juramantul.
Doamna Becheru Florica depune juramantul .
Dupa depunerea juramantului, domnul presedinte de sedinta aduce la cunostinta
doamnei consilier local Becheru Florica, ca are dreptul sa voteze proiectele de hotarare
care urmeaza .
Se supun la vot art. 1 , 2 si 3 $i hotararea in ansamblu este aprobata cu 11 voturi
"pentru", din totalul de II consilieri prezenti, devenind HCL nr.3 din 31. 01.2020.
Punctul 2. - Proiect de hotdrdre privind atribuirea denumirii "FLORIN SAVOIU",

Bibliotecii Comunale Scrioastea, judetul Teleorman.
Domnul presedinte de sedinta, Predoi Silviu Ionel, da citire proiectului de hotarare
~i intreaba daca se inscrie cineva la discutii.
Domnul primar aduce la cunostinta domnilor consilieri locali, dorinta dOoamnei
Savoiu Cornelia - sotia distinsului Florin Savoiu, de a dona toate cartile acestuia.

Alte discutii nu mai sunt .
Se supun la vot art. 1 si 2 si hotararea in ansamblu este aprobata cu 12 voturi
"pentru" , din totaIuI de 12 consilieri prezenti, devenind HCL nr..:t din 31.01.2020.
Punctul 3 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului
Urbanistic General (P. U. G.) si al Regulamentului de Urbanism al Comunei Scrioastea,
aprobat prin H.CL. nr.11111 februarie 2005, cu modificdrile si completdrile ulterioare .
Domnul presedinte de sedinta, Predoi Silviu lonel, da citire proiectului de hotarare
si intreaba daca se ins erie cineva la discutii, Domnul Primar aduce la cunostinta faptul ca
PUG - ul expira la data de 11.02.2020.
Alte discutii nu sunt .
Se supun la vot art. 1, 2 si 3 ~i hotararea in ansamblu este aprobata cu 12 voturi
"pentru", din totalul de 12 consilieri prezenti, devenind HCL nr.5 din 31.01.2020.
Punctul 4 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de lucrdri pe care
trebuie sa le efectueze beneficiarii venitului minim garantat, in anul 2020, conform Legii
nr.41612001, cu modificarile si completdrile ulterioare .
Domnul presedinte de sedinta, Predoi Silviu lonel, da citire proiectului de hotarare
si intreaba daca se inscrie cineva la discutii. Discutii nu sunt .
Se supun la vot art. 1, 2 si 3 si hotararea in ansamblu este aprobata cu 12 voturi
"pentru" ,din totalul de 12 consilieri prezenti, devenind HCL nr.6 din 31.01.2020.
Punctul 5 - Proiect de hotdrdre privind transformarea unei functii publice de
executie vacante, aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de
specialitate alprimarului Comunei Scrioastea. judetul Teleorman .
Domnul presedinte de sedinta, Predoi Silviu lonel, da citire proiectului de hotarare
~i intreaba daca se inscrie cineva la discutii,
Domnul Primar : "Postul de referent a fost ocupat de dl.Mateescu llie, care a iesit
la pensie incepand cu data de 01.01.2020. Postul va suferi 0 transformare : din studii
medii, va fi transformat in studii superioare ."
Alte discutii nu sunt.
Se supun la vot art. 1 , 2, 3 si 4 si hotararea in ansamblu este aprobata cu 13 voturi
"pentru" ,din totalul de 13 consilieri prezenti, devenind HCL nr.7 din 31.01.2020.
Punctul 6 - Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de baza fara sporuri,
pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
"A dministratie " din aparatul de
speciaLitate al primarului comunei Scrioastea, judetul
Teleorman si pentru alesii locali, incepdnd cu 1 ianuarie 2020.
Domnul presedinte de sedinta, Predoi Silviu lonel, da citire proiectului de hotarare
si intreaba daca se inscrie cineva la discutii.
Discutii nu sunt.
Se supun la vot art. 1, 2, 3 si 4 si hotararea in ansamblu este aprobata cu 12 voturi
"pentru" ,din totalul de 12 consilieri prezenti, devenind HCL nr.8 din 31.01.2020.
Alte discutii nu mai sunt .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

