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                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SILISTEA GUMESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

PROCES  - VERBAL 

        

     Incheiat astazi  29    aprilie       2021     , in sedinta  extraordinară    de lucru a Consiliului Local 

Silistea Gumesti,judetul Teleorman convocata prin dispozitia nr.  41   din  22   .aprilie  .  2021   in baza 

art. 133 alin.(1) si art.134 alin(1) lit.b) alin.(3) lit.a), alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  ,    prin invitatia  cu nr. 1698    din  22 aprilie     2021 , transmisa consilierilor locali si 

convocatorul cu nr.  1697    din   22.04.   2021 .    

            Prin invitatia de sedinta   nr. 1698      din  22  aprilie      2021  a fost comunicata consilierilor 

locali  ordinea  de zi a sedintei si materialele de sedinta . Deasemenea materialele au fost comunicate 

comisiilor de specialitate pentru a fi dezbatute si pentru avizare.  

     Sedinta se desfasoara la sediul Consiliului Local al Comunei Silistea Gumesti, judetul Teleorman în 

sala de ședință a primăriei . 

     La  sedinta  participa   : 

     - Dl. Viceprimar Zaharia Ionel , D-na Petrescu Eugenia -  secretarul  general comunei  Silistea 

Gumesti , judetul Teleorman  si D-ra Buică Ionela-Mirela inspector  în cadrul compartimentului financiar 

– contabil din aparatul de specialitate al primarului .  In urma apelului nominal facut    au raspuns 

prezenti    11  ( unsprezece  )     consilierii locali  din cei 11  consilieri in functie.         

            Președinte de ședință , D-na Avram Iulica .  

            Dl. Președintele  de ședință dă citire proiectului ordinei de zi  .  

            Se  supune la vot ordinea de zi , este aprobata in unanimitate de voturi .          

            D-na Avram Iulica , președinte de ședință , intreabă consilierii locali , dacă  sunt de acord cu 

procesul verbal al ședinței din data de 15 aprilie     2021 . 

             Se supune  la vot  procesul verbal din data de 15 aprilie   2021 . Se aproba cu 11   (unsprezece  ) 

voturi pentru , din 11 ( unsprezece  ) consilieri prezenti , din 11 (unsprezece  ) consilieri locali in functie . 

           D-na Petrescu Eugenia , arată ca toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi , au primit 

aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate . 

          Se trece la următorul punct de  pe ordinea de zi    si anume aprobarea Proiectului de hotarare 

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de  

învățământ din comuna  SILIȘTEA GUMEȘTI pentru anul școlar    2020-2021. 

        D-na Avram Iulica , arată că  are o propunere pentru modificarea cuantumului burselor de merit ,să 

fie stabilit la 150 lei , iar bursa sociala 100 . D-na Avram Iulica , arată că în acest fel , se stimulează copii 

care depun eforturi pentru a învăța. O altă problemă care trebuie luată în calcul , este faptul că  bursele de 

merit se acordă numai pe perioada școlii iar bursa socială  se acordă pe toată perioada școlii . 

       DL. Zaharia Ionel , întreabă cum s-au stabilit criteriile de acordare  și numarul care a fost comunicat 

de către școală.  

       Dl. Anghel Mihăiță – Giorgică , arată că la stabilirea criteriilor . s-a avut în vedere , prevederile 

Ordinului Ministrului Invățământului si Legea Educației . D-na Avram Iulica , arata ca din suma alocată 

pentru acordarea burselor , rămâne și pentru semestrul următor. 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre privind cuantumul și numarul burselor scolare , propus de  

inițiatorul proiectului . Nu se aprobă . 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre privind cuantumul burselor propus de D-na Avram Iulica în 

sumă de 150 lei pentru bursa de merit și 100 lei pentru bursa socială. Numarul  burselor ramane la 39 

pentru burse de merit si 20 burse de studiu.Se supune la vot propunerea făcută , se aprobă în unanimitate 

de voturi .  

       Se trece la următorul proiect de hotărâre după ordinea de zi și anume : 

- Proiect de hotarărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- 

economici ,, Modernizare Drumuri de Interes Local în comuna Siliștea Gumești , județul Teleorman .,, 
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      D-na Avram Iulica , arată că comisia de specialitate de pe lângă consiliul local a dat aviz favorabil la 

proiectul de hotărâre.   

       Dl. Zaharia Ionel ,viceprimarul comunei , arată că sumele sunt extrase din studiul de fezabilitate 

intocmit de Ericson  Services SRL.  Proiectul este inclus in lista de investitii și în lista de sinteză la niveul 

ministerului dezvoltării .  

      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind ,, Modernizare Drumuri de Interes Local în comuna 

Siliștea Gumești , județul Teleorman .,,Se aprobă cu unanimitate de voturi , 11(unsprezece) voturi pentru 

din 11 (unsprezece ) consilieri locali prezenti din 11(unsprezece ) consilieri  in functie . 

      Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume , Proiect de hotărâre privind impozitele și 

taxele locale aplicabile in anul fiscal 2022.  

       D-na Petrescu Eugenia , secretar general , arată că s-a primit aviz favorabil  de la comisii . Se dă 

cuvântul D-nei Buica Ionela -Mirela  pentru a prezenta punctele principale.  

      D-ra Buică Ionela Mirela , prezintă faptul că este necesar indexarea impozitelor și taxelor locale cu 

rata inflatiei , pentru a putea fi aplicate in 2022.  

      D-ra Buică Ionela – Mirela ,arată , că s-a depus o cerere din partea unei societăți comerciale care 

desfășoară activitatăti agricole și solicită scutire de la taxe și impozite locale.  

       D-ra Buică Mirela , arată că prin referatul întocmit  de compartimentul de specialitate al primarului , 

se propune să nu se acorde scutirea respectivă , avand în vedere și faptul că nu a depus documentele 

solicitate prin codul fiscal.   D-ra Anghelache Camelia , solicită compartimentului de specialitate , să 

acorde scutirile  conform prevederilor legale , pentru cei care depun documentele justificative.  

      D-na Avram Iulica , arată că prin referatul trimis , se propune instituirea de taxe noi și anume : 

      -Taxă pentru eliberarea de certificat fiscal ,taxă pentru eliberarea de adeverință , taxă pentru 

nomenclator stradal .  

     D-na Avram Iulica , arată că s-a discutat și în comisia economică și nu sunt de acord cu celelalte taxe , 

si sa ramana proiectul de hotărâre cum a fost prezentat , cu indexarea de 2, 6 % , conform ratei inflației  și 

taxa de salubrizare la 6 lei.  

      Dl. Petrescu Mihai  , nu este de acord nici cu indexarea  de 2,6 % , conform ratei inflației  și nici cu 

celelalte taxe.  

       Se supune la vot proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale aplicabile in anul fiscal 

2022, fara scutirea scolicitată de Societatea Comerciala AVE AGROSILV 2001  SRL, fără introducerea 

celorlalte taxe  .   

        Se supune la vot proiectul de hotărâre , se aprobă cu 9(nouă) voturi pentru , 2(două )  abțineri (Dl. 

Petrescu Mihai și Dl. Ciupăgeanu Niculae )  , din 11 (unsprezece ) consilieri prezenți din 11 (unsprezece) 

consilieri  in funcție . 

      Se trece la următorul proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință. În ordinea vârstei . 

      D-ra Anghelache Camelia ,   îl propune pe dl. Ciupăgeanu Niculae . Acesta refuză preluarea 

conducerii ședințelor de consiliu local. D-na Avram Iulica , propune pe dl. Zaharia Ionel. Acesta acceptă.. 

      Se supune la vot proiectul , se aprobă în unanimitate de voturi  , 11(unsprezece) voturi pentru din 11 

(unsprezece ) consilieri locali prezenti din 11(unsprezece ) consilieri  in functie . 

      La alte probleme de interes local ,se înscrie . Dl. Ciupăgeanu Niculae . 

      Întreabă dacă s-au achiziționat tuburile pentru trecerea de la dig. 

      D-ra Anghelache Camelia , solicită în numele cetățenilor de pe strada unde locuiește , schimbarea 

traseului peste Pârâul Cîinelui , pe la Tudose Iulian , pentru ieșirea animalelor la pășunat.  

       Nemaifiind alte  discutii pe marginea ordinei de zi D-na  Avram Iulica ,presedintele de sedina 

multumeste pentru participare si  declara lucrarile sedintei inchise drept pentru care s-a incheiat prezentul 

proces verbal, in trei exemplare , doua pentru dosarele de sedinta unul pentru afisaj.        

         

        Presedinte de sedinta,                                                        Contrasemnează Secretar General , 

                 

            Avram Iulica                                                                   

                                                                                                           Petrescu Eugenia  
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