JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1485 / 01.03.2022

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 25 februarie 2022, ora 11,00, în ședința ordinară a Consiliului Local
al Comunei Scrioaștea, care se desfășoară în Sala de ședințe a Consiliului Local al
Comunei Scrioaștea, în prezența a 12 consilieri din totalul de 13, care alcătuiesc Consiliul
Local al Comunei Scrioaștea.
Lipsește domnul consilier local Rădiță Florin Jean.
Domnul președinte de ședință, Ștefan Victor, 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.
La ședință, participă de drept domnul primar.
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. 49 / 18 februarie 2022. În baza art.134 alin.(2) din același act normativ,
convocarea s-a făcut telefonic (sms și whatsApp) 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, doamna secretar general al UAT supune spre aprobare procesulverbal 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 : 12 voturi ”pentru” , din
numărul de 12 consilieri locali prezenți.
În conformitate cu prevederile art.136 alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, doamna secretar general 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
afișare la avizierul instituției.
În continuare, domnul președinte de ședință, Ștefan Victor, dă citire proiectului
ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre nr.12 / 09.02.2022 privind revocarea HCL
nr.60/26.11.2021 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând
domeniului public de interes local al comunei Scrioaștea județul Teleorman,
către Școala Gimnazială ”Anghel Manolache”.
Inițiator : Primar
Comisii de avizare proiect de hotărâre :

• Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi agricultură.
• Comisia pentru pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,
activități sportive și de agrement, activități sportive și de agrement.
2. Proiect de hotărâre nr.13 / 10.02.2022 privind stabilirea unor normative
proprii de cheltuieli ale autorităților administrației publice locale ale comunei
Scrioaștea, județul Teleorman, pentru consumul lunar de carburanți pentru
autovehiculele aflate în dotarea proprie, precum și pentru cheltuieli privind
convorbirile telefonice, pentru anul 2022.
Inițiator : Primar
Comisii de avizare proiect de hotărâre :
• Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și
liniștei publice, a drepturilor cetățenești a Consiliului Local .
• Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi agricultură.
3. Diverse, petiții, interpelări .
Domnul președinte de ședință anunță suplimentarea Ordinii de zi cu încă 2 proiecte
de hotărâri :
1. Proiect de hotărâre nr. 14 din data de 22.02.2022 privind analiza stadiului de
înscriere a datelor în Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Scrioaștea pe
trimestrul IV al anului 2021.
Inițiator : Primar
Comisii de avizare proiect de hotărâre :
• Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi agricultură.
2. Proiect de hotărâre nr. 15 din data de 25.02.2022 privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2022, a listei de investiții ale comunei Scrioaștea pe
anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 – 2025.
Inițiator : Primar
Comisii de avizare proiect de hotărâre :
• Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi agricultură.
Domnul președinte de ședință supune la vot Ordinea de zi suplimentată. Ordinea de
zi este votată de toți cei 12 consilieri locali prezenți.
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 nr.12 / 09.02.2022 privind revocarea HCL
nr.60/26.11.2021 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului
public de interes local al comunei Scrioaștea județul Teleorman, către Școala Gimnazială
”Anghel Manolache”.
Domnul președinte de ședință, Ștefan Victor, dă citire proiectului de hotărâre și
întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.
Discuții nu sunt.
Se supune la vot pe articole, iar hotărârea în ansamblu este aprobată cu 12 voturi
”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți, devenind HCL nr.12 din 25.02.2022.
Punctul 2. – Proiect de hotărâre nr.13 / 10.02.2022 privind stabilirea unor
normative proprii de cheltuieli ale autorităților administrației publice locale ale comunei
Scrioaștea, județul Teleorman, pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele

aflate în dotarea proprie, precum și pentru cheltuieli privind convorbirile telefonice,
pentru anul 2022.
Domnul președinte de ședință, Ștefan Victor, dă citire proiectului de hotărâre și
întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.
Doamna consilier local Streinu Georgeta : ”Mașinile sunt în interes personal sau de
serviciu?”
Domnul Primar : ”În interes de serviciu! Știu la cine faceți referire ! Domnul
Viceprimar are mașină la dispoziție pentru intervenții, nu în interes personal. Au avut loc
numeroase intervenții din cauza incendiilor !”
Doamna consilier local Streinu Georgeta : ”Mașina de serviciu nu se folosește în
interes personal!”
Domnul Primar : ”În afara orelor de program este necesară. Au avut loc intervenții
noaptea, la ora 22,00, zilele trecute și s-a intervenit la stingerea incendiilor. Rromii au dat
foc la cauciucuri și la vegetație.”
Alte discuții nu mai sunt .
Se supune la vot pe articole, iar hotărârea în ansamblu este aprobată cu 12 voturi
”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți, devenind HCL nr.13 din 25.02.2022.
Punctul 3 – Proiect de hotărâre nr. 14 din data de 22.02.2022 privind analiza
stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol la nivelul U.A.T. Scrioaștea pe
trimestrul IV al anului 2021.
Domnul președinte de ședință, Ștefan Victor, dă citire proiectului de hotărâre și
întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.
Discuții nu sunt .
Se supune la vot pe articole, iar hotărârea în ansamblu este aprobată cu 12 voturi
”pentru”, din totalul de 12 consilieri prezenți, devenind HCL nr.14 din 25.02.2022.
Punctul 4 – Proiect de hotărâre nr. 15 din data de 25.02.2022 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2022, a listei de investiții ale comunei Scrioaștea pe
anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 – 2025.
Domnul președinte de ședință, Ștefan Victor, dă citire proiectului de hotărâre și
întreabă dacă se înscrie cineva la discuții.
Discuții nu mai sunt .
Se supune la vot pe articole, iar hotărârea în ansamblu este aprobată cu 12 voturi
”pentru” din totalul de 12 consilieri prezenți, devenind HCL nr.15 din 25.02.2022.
Discuții / Petiții / Interpelări :
Domnul consilier local Martac Mielu : ”La taxa de salubritate am plătit 60 de lei
anul trecut și acum 96 lei...”
Domnul Primar : ”Se plătește pe lună/ persoană, pentru fiecare membru de familie
al gospodăriei ! Anul trecut a, plătit aproape 2 mld.lei din bugetul local ! Vom face
comisii! Cei care nu au plătit anul trecut, nu vor avea gunoiul ridicat!”
Domnul Viceprimar : ”Pentru APIA , trebuie să se prezinte toate persoanele care
au nevoie de adeverințe! Tabelul este afișat la Primărie.”
Alte discuții nu mai sunt .
Președintele de ședință declară ședința de consiliu încheiată.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3 exemplare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ștefan Victor
Secretar general al U.A.T.,
Cernea Elena

