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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SILIȘTEA-GUMEȘTI 
JUDEȚUL TELEORMAN 

PROCES - VERBAL 

 
Incheiat astazi 30 iulie 2021 , in sedinta  ordinarä de lucru a Consìliului Local Silistea Gumesti,judetul 

Teleorman convocata prin dispozitia nr. 68 din 23.07. 2021 in baza art. 133 alin.(2)lit.a) si art.134 alin(1) 
lit.a) alin.(3) lit.b), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , prin invitatia cu nr. 2741 din 23 
iulie  2021 , transmisa consilierilor locali si convocatorul cu nr. 2439 din 23.07.2021 . 

Prin invitatia de sedinta  nr. 2741 din 23 iulie  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 in sala 
de şedințã a primăriei . 

La sedinta participa : 
    D1. Viceprimar Zaharia lonel , D-na Ivan Marina, D-na Popa Florica  din aparatul de specialitate al 

prìmarului   comunei Silistea Gumesti , judetul Telerman. In urma apelului nominal facut au raspuns prezenti 
8  ( opt) consilierii locali din cei 11 consilieri in functie. Au depus solicitare pentru invoire si motivate 
absenta de la sedinta consiliului local , urmãtorii consilieri locali : Avram Iulica (motive:personale) ,Petrescu 
Mihai(motive :plecat din localitate). A lipsit Roșu Dorel  . Preşedintele de şedințä supune la vot cele două 
cereri .Se aprobä cu unanimítate de voturi de cätre consilierii prezenți 

Președinte de şedință , D-l Zaharia lonel . ‘ 
          DI. Preşedintele de şedințä dă citire proiectului ordinei de zi . DI. viceprimar Zaharia Ionel   
solicitä introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de Hotărâre nr.20 din 30.07.2021 privind actualizarea 
H.C.L.nr.17 din 19.06.2020 a Consiliului Local al comunei Siliștea-Gumești, județul Teleorman. 
        Se supune la vot ordinea de zi , este aprobata  cu 7(șapte)   voturi , D-ra Anghelache Camelia-Constanța  
s-a abținut.  
         D-1 Zaharia lonel , preşedinte de şedințä , intreabă consilierii locali , dacă sunt de acord cu 
procesul verbal al şedinței din data de 30 Iunie 2021 .Procesul verbal a fost transmis cu materialele de 
şedință  şi postat pe pagina de internet a primăriei . 
         Se supune la vot procesul verbal din data de 30 Iunie 2021 . Se aproba cu 8 (opt ) voturi pentru , 
din 8 ( opt ) consilieri prezenti , din 11 (unsprezece ) consilieri locali in functie . 
         D-na Popa Florica , arată că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi , au primit avìz favorabil 
din partea comisiilor de specialitate . 

                          Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi si anume aprobarea Proiectului de hotarare nr.16 din  

                23.07.2021 privind Rectificarea bugetului local al comunei Silistea Gumesti ,judetul Teleorman ,pe    

              anul 2021   ,la sectiunea  Dezvoltare.   
          D-na Ivan Marina— inspector compartiment financiar contabil aratä prin referatul depus cã  se modifică lista 
de investiții pentru anul 2021 prin următoarele investiții, banii se distrtibuie pentru : S.F. pentru dezvoltarea  
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Siliștea Gumești suma de 5000 lei și S .F. privind 
creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice,școli,gradinița și fost sediu 
primărie suma de 5000 lei.D-na Ivan Marina arată ca banii sunt aceeași, 10000 lei este virată de la Eficientizarea 
iluminatului stradal și ambiental în comuna Siliștea-Gumești, doar că se distribuie pentru cele două S.F.-uri. 
        D-ra Anghelache Camelia-Constanța arată că au fost zile când iluminatul public nu a funcționat.Solicită să fie 
monitorizată funcționarea iluminatului public. 
        Dl. Zaharia Ionel- viceprimarul comunei Siliștea-Gumești arată că nu avem personal specializat care să 
asigure mentenanța iluminatului public și nici  serviciu public pentru intreținerea iluminatului public. 
       Dl. Zaharia Ionel arată că trebuie să introducem un Proiect de HCL cu privire la S.F. pentru gaze, poate este 
necesară o intâlnire de urgență. Menționează că suntem ăn parteneriat cu alte 9 localități, în toamnă se vor începe 
aceste lucrări. Plata acestui S.F. se efectuează la aprobarea acestuia. Pentru întocmirea acestui S.F. este necesară 
H.C.L. Săptămâna viitoare urmează să vină consultant. Comuna deține ridicările topo. 

                         Se supune la vot Proiectului de hotarare nr.16 din 23.07.2021 pñvind  Rectificarea bugetului local al  

              comunei  Silistea Gumesti ,judetul Teleorman ,pe anul 2021   ,la sectiunea   Dezvoltare.   

  Se aprobã cu unanimitate de voturi . 

               D-na Ivan Marina după susținerea referatului privind  Proiectului de hotarare nr.16 din 23.07.2021 pñvind   

                Rectificarea bugetului local al comunei Silistea Gumesti ,judetul Teleorman , pe anul 2021 , la  

              sectiunea  Dezvoltare nu a mai participat la ședința Consiliului Local. 

                    D-1 Zaharia lonel , preşedinte de şedințä prezintă Proiect de hotărâre  nr.17 din 23.07.2021 privind   
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              impozitele și taxele locale aplicabile în anul fiscal 2022. 

                 Dl. Zaharia Ionel- viceprimar explică situația privind taxele incluse in tabloul  anexat privind  

            eliberarea  certificatelor fiscale si atestatelor de producător. 

                   Proiectul de HCL este supus spre aprobare și aprobat în unanimitate de voturi. 

                D1. Zaharia lonel , preşedinte de şedințä prezintă Proiect de hotărâre nr.18 din 23.07.2021privind  

            alegerea președintelui de ședință , pe următoarele trei luni August,Septembrie,Octombrie 2021. Este  

           propus și a acceptat Dl. Sârba Viorel, care va fi președinte de ședință , pe următoarele trei luni   

           August,Septembrie, Octombrie 2021. 

                   Proiectul de HCL este supus spre aprobare și aprobat în unanimitate de voturi 

                D1. Zaharia lonel , preşedinte de şedințä prezintă Proiect de hotărâre nr.19 din data de 23.07.2021    

             privind    prelungirea pana la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garantie nr. 272/04.07.2017 de la  

             FNGCIMM S.A. – IFN in valoare de 4.397.237,52 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a  

            avansului de 4.397.237,52 lei conform Contractului de finantare nerambursabila nr.   

            C0720AN00031533600606 din 24.10.2016 si actele  aditionale ulterioare incheiate cu AFIR. 

                  Dl.Zaharia Ionel – viceprimar  explică ce reprezintă acest credit pentru proiectul  ”Sistem  

            centralizat de Alimentare cu apă  comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman.   

                   Proiectul de HCL este supus spre aprobare și aprobat în unanimitate de voturi  . 

                    D-1 Zaharia lonel , preşedinte de şedințä prezintă Proiectul de hotărâre nr.20 din 23.07.2021 privind     

            actualizarea  Hotărârii nr. 17 din 19 iunie 2020 a Consiliului Local al comunei Silistea Gumesti,  

           Judeţul  Teleormnan. 

                  Dl. Zaharia Ionel- viceprimar dă citire proiectului de hotărâre, comunică consilierilor locali ca  

           dacă nu se adoptă acest proiect de HCL lucrarea din cadrul investiției ”Sistem centralizat de alimentare   

          cu apă comuna Siliștea Gumești,județul Teleorman” și ”Sistem centralizat de canalizare menajeră și  

          stație de epurare comuna Siliștea Gumești” se va sista. 

     Dl. Ciupăgeanu Niculae întreabă cât reprezintă suma neeligibilă. Dl. Zaharia Ionel – viceprimar, 

explică faptul ca în bugetul local nu avem acești bani. 

     Dl. Ciupăgeanu Niculae și Dl. Anghel Georgică-Mihăiță arată că trebuie aprobat acest proiect de 

HCL, ca lucrările să nu fie sistate, nu avem bani dar sperăm ca la rectificarea bugetului să se 

repartizeze sume. 

       Dl. Zaharia Ionel- viceprimar arată că firma constructoare este o firmă serioasă, nu au marit 

prețurile materialelor cu toate că acestea s-au scumpit. 
      Dl. Zaharia Ionel- viceprimar supune la vot proiectul de HCL care este aprobat cu 7(șapte) voturi, 
D-ra Anghelache Camelia-Constanța s-a abținut.  
       Dl. Zaharia Ionel- președintele ședinței prezintă  punctul ”Diverse” – cererea D-nei Pândaru 

Georgiana înregistrată la nr. 2705 din 20.07.2021 prin care solicită teren pentru construcția unei 

locuințe. 

      Dl. Zaharia Ionel- viceprimar explică situația locurilor de casă existente, mai ssunt 2 locuri, unul 

este lângă Dl.Oprică Costel și celălalt lângă Dl.Popa Ionel. Arată că este posibil să existe solicitări 

pentru cumpărarea a 500 mp de către alți cetățeni și că trebuie verificat acest lucru. Mai arătă că 

singurele locuri destinate pentru construirea de locuințe de către tineri este in deal, punctul Zootehnie. 

     D-ra Anghelache Camelia-Constanța, Dl. Anghel Georgică-Mihăiță arată ca este necesar să se 

mențină cerința ca după acordarea terenurilor  să se realizeze construcție pe acesta. 

     Toți consilierii locali prezenți la ședință sunt de acord cu acordarea unui teren pentru a construi 

casă,  D-nei  Pândaru Georgiana, după efectuarea verificării menționată. 

     Dl. Zaharia Ionel președintele ședinței Consiliului Local prezintă adresa  înregistrată la nr. 2685 din 

data de 19.07.2021 primită de la Primăria Dobrotești, județul Teleorman prin care solicită 

nomenclatorul stradal al comunei Siliștea-Gumești și comunică faptul că începând cu data de 1 august  

2021 va funcționa SPCLEP Dobrotești la care a aderat și localitatea noastră.  

        La punctul diverse , s-a înscris D-ra Anghelache Camelia-Constanța , care aduce la cunoștință 
următoarele probleme : iluminatul public , gunoiul de pe centrul localității,  tăierea de pe  centrului și în 
localitatea a buruienilor, să se solicite propietarilor clădirilor din centrul localității   repararea fațadelor 
acestora, tomberonul pentru colectarea gunoiului din fața clădirii de la Dl. Ciupăgeanu Florin să fie luat 
deoarece acolo nu se mai desfășoară activitate și mașina de gunoi nu îl ridică. 
       Dl.Anghel Georgică-Mihăiță a adresat intrebare cu privire la terenul  care se învecinează cu 
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Dl.Dănălache George, dacă este închiriat/ concesionat de către acesta, propune ca remiza să fie demolată. 
Deasemena Dl. Anghel Georgel-Mihăiță întreabă despre construcția care este în lucru la Postul de Poliție. 

   Dl. Zaharia Ionel – viceprimar a răspuns că acel teren nu este concesionat și nici inchiriat. Construcția 
(containerul) de la Postul de Poliție provine de la Ministerul Administrației și Internelor. 

                   D-ra Anghelche Camelia-Constanța solicită ca  la înaintarea  la Instituția Prefectului județului   

            Teleorman a HC.L. privind   impozitele și taxele locale aplicabile   în anul fiscal 2022 să se atașeze  

          procesul-verbal al ședinței CL din data de  29.04.2021 și referatul care a fost aprobat în acea ședință.Va  

          verifica acest lucru. 
   D-ra Anghelche Camelia-Constanța ,  solicită să se emită adrese de răspuns în termen de 30 de zile  

             la slicitările cetățenilor. Mai arată că sunt angajați din cadrul Primăriei comunei Siliștea-Gumești care la 
            ora prânzului sunt la cârciumă, să se verifice că vin la serviciu la ora 9, sunt plătiți din banii bugetului local. 

  

    Nemaifiind alte discuții pe marginea ardinei de zi Dl. Zaharia Ionel, președinte de ședință mulțumește  

            pentru participare și declară lucrările ședinței închise, drept pentru care s-a încheiat prezentrul proces-verbal, 

            în trei exemplare,două pentru dosarele de ședință  și unul pentru afișaj. 

 
  

                     Președinte de ședință,     Contrasemnează ptr. Secretar General, 

                        ZAHARIA IONEL       POPA FLORICA 

 

  


