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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                           
SLOBOZIA 

JUDEȚUL IALOMIȚA 
 
 

PROCES - VERBAL 
 
Încheiat astăzi, 30 septembrie 2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Slobozia, convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și 
art.  134 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1239/23.09.2021, în care 
au fost precizate: data, ora, locul desfășurării și proiectul ordinii de zi al ședinței. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a fost transmis consilierilor locali pe 
e-mail și postat pe site-ul Primăriei - www.municipiulsloboziail.ro - secțiunea 
Monitorul Oficial Local. 

La ședință sunt prezenți 20 consilieri locali în funcție, ședința find legal 
constituită. Din cei 20 de consilieri locali, dl. Țintă Ștefan s-a conectat video prin 
intermediul aplicației whatsapp, fiind îndeplinite prevederile art. 137 din OUG nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare. A lipsit de la lucrările ședinței 
consilierul local Telehuz Anca. 

La ședință a fost prezență dna. Adam Virginia - Director al Direcției de Impozite 
și Taxe Locale, dl. Plăiașu Emanuel Eduard - Șef Birou Evidență Patrimoniu, dl. Radu 
Marian - Director executiv Direcția Tehnică, dna Neagu Mihaela  - Șef Serviciul 
Gospodărie Comunală. 

Președintele de ședință ales pe o perioadă de trei luni este dl. Ilie Eugen. 
Secretarul General al Municipiului Slobozia declară deschisă ședința ordinară a 

Consiliului Local Slobozia, după verificarea prezenței consilierilor locali. 
 
Ordinea de zi, așa cum a fost cuprinsă în Dispoziția de convocare, este 

următoarea: 
 1.Aprobarea Procesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Slobozia 

din data de 31.08.2021. 
 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Slobozia - luna septembrie 2021. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de care pot 

beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia în 
anul școlar 2021 - 2022. 

 4.Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 
84/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pe anul 2022 și a HCL nr. 69/29.04.2020 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. 

 5.Proiect de hotărâre  privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT 
Municipiul Sloboziași Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Slobozia. 

 6.Proiect de hotărâre  de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor legate 
de proiect – „amenajare loc de joacă pentru copii cartier bora, strada Maxim 
Gorki”. 

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE” - 
CARTIER GĂRII NOI, SLOBOZIA. 

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței 
energetice a Municipiului Slobozia – an de referință 2020. 
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 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere 
construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia. 

 10.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul de 
locuințe sociale al Municipiului Slobozia. 

 11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de 
Administrare a Domeniului Public Slobozia, aprobate prin HCL Slobozia nr. 
117/26.06.2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 12.Proiect de hotărâre referitor la completarea HCL nr. 149/01.08.2017 privind 
aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului 
Slobozia, direcţiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul 
permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia. 

 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de 
anulare a referatului de admitere a dezmembrării unui teren situat în Municipiul 
Slobozia (Bora), număr cadastral 37261 și modificarea cărților funciare nr. 34996 
și nr. 37261. 

 14.Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 180/29.07.2021 privind 
radierea din Cartea Funciară a UAT Slobozia nr. 36682 a imobilului cu număr 
cadastral 36682. 

 15.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra unor 
bunuri proprietate publică, conferit Direcției de Administrare a Domeniului Public 
Slobozia. 

 16.Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității și necesității vânzării 
terenului în suprafață de 876 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Stejarului 
nr. 22-24, județul Ialomița (Zona Pepinieră lot 11+12) către Malama Stelian și 
Malama Claudia, care îl dețin în concesiune. 

 17.Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea unei 
locuințe construite din fondurile statului, situată în Municipiul Slobozia, strada 
Gării nr.2, bloc U20, scara B, etaj 8, apartament 80, către doamna Petcu Eugenia. 

 18.Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea 
terenului în suprafață  de 924 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Mărășești 
nr. 5, județul Ialomița, nr. Cadastral 32246, către SC AD AUTO TOTAL SRL, care 
îl deține în prezent în concesiune  

 19.Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL nr. 219/31.08.2021 privind 
desemnarea reprezen10tanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de 
administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul 
Slobozia pentru anul școlar 2021-2022. 

 20.Întrebări, interpelări, puncte de vedere. 

 
Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 
Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia. 

2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind 
modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 
prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Slobozia, cu modificările și completările ulterioare. 
3. Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind 
aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Cuza-
Vodă” a terenului în suprafață de 1.210 mp, situat în municipiul Slobozia, strada 
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Vechea Matcă, nr. 1, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 
37720 cu nr. cadastral 37720. 
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. 
Gheorghe” a terenului în suprafață de 1.369 mp, situat în municipiul Slobozia, strada 
Sudului, nr. 15, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40114 
cu nr. cadastral 40114. 
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. 
Dumitru” a terenului în suprafață de 2.581 mp, situat în municipiul Slobozia, șoseaua 
Nordului, nr. 12, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 
37966 cu nr. cadastral 37966. 
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Ilie” 
a terenului în suprafață de 2.020 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Plevnei, nr. 
58A, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 38376 cu nr. 
cadastral 38376. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării 
funcției publice de conducere de Director Executiv al Direcției Educație, Cultură și 
Tineret.. 

Dl. Tudoran Valentin, secretarul general al municipiului - supune la vot 
ordinea de zi împreună cu proiectele aflate pe ordinea de zi suplimentară. 

Se votează în unanimitate proiectul ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi (20 
voturi „pentru”). 

Dl. Ilie Eugen, președintele de ședință, dă citire Proiectului de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna 
septembrie 2021. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  - 20 voturi „pentru”, împreună cu 
amendamentul formulat de dl. Viceprimar Manea Gigi adoptat cu un cvorum de 20 
voturi „pentru”. 

Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de 
stat din Municipiul Slobozia în anul școlar 2021 - 2022. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre referitor la 

modificarea și completarea HCL nr. 84/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 și a HCL nr. 69/29.04.2020 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 
2021. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind încheierea 

unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Sloboziași Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului” Slobozia.  

Consilierul local Potor Dănuț-Alexandru se abține de la vot, având în vedere că 
se regăsește în  situația prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. d) din Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, privind regimul general aplicabil 
conflictului de interese pentru aleșii locali. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -19 voturi „pentru”, împreună cu 
amendamentul formulat de dl. Viceprimar Manea Gigi adoptat cu un cvorum de 19 
voturi „pentru”. 

Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE” - CARTIER GĂRII NOI, SLOBOZIA. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 20 voturi „pentru”. 
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Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Municipiului Slobozia – an de 
referință 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul 
Slobozia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind repartizarea 

unei locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind modificarea 

statului de funcții al Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia, 
aprobate prin HCL Slobozia nr. 117/26.06.2018, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre referitor la 

completarea HCL nr. 149/01.08.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente 
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de 
Specialitate al Primarului municipiului Slobozia, direcţiile și serviciile publice de 
interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

operațiunilor notariale și cadastrale de anulare a referatului de admitere a 
dezmembrării unui teren situat în Municipiul Slobozia (Bora), număr cadastral 37261 
și modificarea cărților funciare nr. 34996 și nr. 37261. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre referitor la modificarea 

HCL nr. 180/29.07.2021 privind radierea din Cartea Funciară a UAT Slobozia nr. 
36682 a imobilului cu număr cadastral 36682. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind retragerea 

dreptului de administrare asupra unor bunuri proprietate publică, conferit Direcției 
de Administrare a Domeniului Public Slobozia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind stabilirea 

oportunității și necesității vânzării terenului în suprafață de 876 mp, situat în 
Municipiul Slobozia, strada Stejarului nr. 22-24, județul Ialomița (Zona Pepinieră lot 
11+12) către Malama Stelian și Malama Claudia, care îl dețin în concesiune. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre prin care se aprobă 

raportul  de evaluare şi vânzarea unei locuințe construite din fondurile statului, 
situată în Municipiul Slobozia, strada Gării nr.2, bloc U20, scara B, etaj 8, 
apartament 80, către doamna Petcu Eugenia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre prin care se aprobă 

raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de 924 mp, situat în 
Municipiul Slobozia, strada Mărășești nr. 5, județul Ialomița, nr. Cadastral 32246, 
către SC AD AUTO TOTAL SRL, care îl deține în prezent în concesiune. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Dl. Tudoran Valentin, Secretarul general al municipiului – anunță că 

Proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 219/31.08.2021 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de 
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administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia 
pentru anul școlar 2021-2022, a fost lăsat la urmă deoarece adoptarea acestuia se face 
prin vot secret. 
 

Se trece la proiectele aflate pe ordinea de zi suplimenrară. 
Consilierul local Potor Dănuț-Alexandru se abține de la vot pentru proiectele 

aflate la punctele 1-7 pe ordinea de zi suplimentară, având în vedere că se regăsește în  
situația prevăzută de art. 228 alin. (1) lit. d) din Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, privind regimul general aplicabil conflictului de interese 
pentru aleșii locali. 

Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind trecerea unor 
terenuri din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al 
Municipiului Slobozia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre referitor la 

modificarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre- 19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre referitor la 

completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului 
privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind transmiterea 

fără plată în proprietatea Parohiei „Cuza-Vodă” a terenului în suprafață de 1.210 
mp, situat în municipiul Slobozia, strada Vechea Matcă, nr. 1, județul Ialomița, 
înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37720 cu nr. cadastral 37720. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind transmiterea 

fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Gheorghe” a terenului în suprafață de 1.369 
mp, situat în municipiul Slobozia, strada Sudului, nr. 15, județul Ialomița, înscris în 
Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40114 cu nr. cadastral 40114. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind transmiterea 

fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Dumitru” a terenului în suprafață de 2.581 
mp, situat în municipiul Slobozia, șoseaua Nordului, nr. 12, județul Ialomița, înscris 
în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37966 cu nr. cadastral 37966. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind transmiterea 

fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Ilie” a terenului în suprafață de 2.020 mp, 
situat în municipiul Slobozia, strada Plevnei, nr. 58A, județul Ialomița, înscris în 
Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 38376 cu nr. cadastral 38376. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 19 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției publice de conducere de Director 
Executiv al Direcției Educație, Cultură și Tineret. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre - 20 voturi „pentru”. 
Președintele de ședință dă citire Proiectului de hotărâre referitor la modificarea 

HCL nr. 219/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate 
juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2021-2022. 
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Dl. Tudoran Valentin, Secretarul general al municipiului - dă citire 
propunerilor grupurilor de consilieri PSD, PNL și PRO România, privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Slobzia pentru anul școlar 2021 - 
2022. 

Se împart buletinele de vot. Consilierii locali își exercită dreptul de vot și 
introduc în urnă buletinele de vot. 

Președintele de ședință propuna ca pâna la exercitarea votului secret și 
numărarea voturilor să se treacă la rubrica „Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere”. 

Dl. Tudoran Valentin, Secretarul general al municipiului prezintă plângerea 
prealabilă privind organigrama aparatului de specialitate al primarului, formulată de 
dl. Vlad Alexandru. 

În acest sens se propune ca într-o ședință ulterioară săse emită un proiect de 
hotărâre prin care Consiliul Local să decidă cu privire la plângerea formulată. 

Dl. Potor Dănuț-Alexandru, consilier local – prezintă în plenul ședinței 
punctele care au fost pe ordinea de zi a AGA URBAN SA și propune o serie de 
măsuri în vederea eficientizării activității acestei societăți. 

De asemenea precizează faptul că SC URBAN SA va putea branșa individual 
consumatorii, cu plata contravalorii în 12 rate lunare. 

Dl. Potor solicită realizarea unui audit cu privire la investiția și utilajele aferente 
retehnologizării Stației de epurare, investiție ce nu a mai fost realizată de cca. 10 ani. 

Dl. Soare Dragoș, Primarul municipiului Slobozia – precizează că se va face 
un audit tehnic și financiar legat de această investiție și salută inițiativa Consiliului 
Județean cu privire la funcționarea SC URBAN SA. 

Dl. Primar, solicită consilierilor locali să depună toate eforturile pentru a se 
conștientiza necesitatea vaccinării, propunând în acest sens o campanie de informare a 
cetățenilor, pe stradă. 

Secretarul general numără voturile exprimate pentru desemnarea consilierilor 
locali în consiliile de administrație ale unităților școlare. Singura propunere a primit 
un număr maxim de 20 voturi „pentru”. Lista consilierilor locali desemnați prin vot 
secret constituie Anexă la proiectul de hotărâre și va fi publicată odată cu hotărârea pe 
site-ul instituției www.municipiulslobozia.ro , la secțiunea - Monitorul Oficial Local 
și la secțiunea - Consiliul Local. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre -20 voturi „pentru”. 
Nemaifiind discuții și alte proiecte pe ordinea de zi, președintele de ședință 

declară închisă ședința extraordinară a Consiliului Local Slobozia. 
 

 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
            Ilie Eugen                                                   jur. Tudoran Valentin 


