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 când a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Năeni la 
care au participat un număr de 10 consilieri din totalul de 11 aleşi, 
lipsa fiind doamna Coman Rodica, lipsa acesteia fiind motivata 
prin plecarea intr-o excursie programata cu copii de la scoala. 
 Şedinţa este deschisă de secretarul comunei, care după 
apelul făcut, constată legalitatea desfăşurării acesteia şi declară 
deschisă şedinţa si se trece la ordinea de zi. 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă 
ordinea de zi. Pana la intrarea pe ordinea de zi, domnul consilier 
Manolache Viorel, propune votarea procesului verbal al sedintei 
din luna mai. Se supune la vot procesul verbal si se voteaza cu 
unanimitate de voturi. Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza 
cu unanimitate. Se trece la ordinea de zi.  

La primul punct de pe ordinea de zi se supune la vot numirea 
doamnei Proscanu Tatiana presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni. Se voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 se da citire la cererea preotului paroh din satul 
Naeni care solicita un ajutor financiar pentru lucrari de renovare a 
bisericii din satul Naeni. Domnul Manolache Vasile intervine si 
spune ca de mai multi ani a solicitat primarului sa se aloce 
fondurile necesare pentru refacerea dispensarului din satul 
Fintesti si sa se achizitioneze mese si scaune pentru caminele 
culturale. Toate imobilele primariei sunt degradate. Prioritate nu 
au doar bisericile. Spune ca nu este de acord cu alocarea sumei de 
30.000 lei. Consilierii din grupul PNL sunt de acord daca se acorda 
doar suma de 15.000 lei cum s-a alocat si in luna mai pentru 



Parohia Fintesti. Domnul viceprimar intervine si le aduce la 
cunostinta consilierilor locali faptul ca anul trecut nu s-a acordat 
nimic pentru Parohia Naeni, iar la biserica din Fintesti s-au pus 
termopane. Se supune la vot alocarea sumei de 30.000 lei pentru 
Parohia Naeni. Cu 6 voturi pentru, 4 abtineri al consilierilor din 
grupul PNL si niciun vot impotriva, proiectul de hotarare se 
adopta.   

La punctul 3 pe ordinea de zi se da citire adresei Scolii 
Gimnaziale Naeni prin care solicita suma de 6.000 lei pentru 
premierea elevilor premianti la sfarsitul anului 2019. Aceasta 
suma este necesara pentru achitarea transportului a doua 
autocare fiind vorba de aproximativ 82 de elevi si cadrele 
didactice care ii insotesc. Se supune la vot si se voteaza cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 pe ordinea de zi se da citire la raportul privind 
prima rectificare a bugetului local pentru anul 2019. Bugetul local 
se modifica deoarece s-a alocat suma de 123.000 lei pentru scoala 
si gradinita din satul Fintesti pentru construirea de grupuri 
sanitare. De asemenea se va actualiza cu suma cu care a fost 
incheiata licitatia pentru achizitia utilajului buldoexcavator. Se 
supune la vot rectificarea bugetului local si se voteaza cu 
unanimitate de voturi, dupa care se trece la punctul urmator. 

La punctul 5 pe ordinea de zi se prezinta cererea doamnei 
Bratu Ecaterina prin care solicita inchirierea caminului cultural 
din satul Naeni. Aceasta a fost invitata in sedinta pentru a 
prezenta ceea ce doreste sa faca. Aceasta nu a fost prezenta in 
sedinta. Se supune la vot si se respinge cu unanimitate de voturi 
acest proiect de hotarare. 

La punctul diverse se discuta problema apei din comuna 
Naeni. In acest sens s-a facut adresa la Compania de apa Buzau 
pentru a delega un reprezentant sa participe la discutii cu 
consilierii locali. In acest sens este prezent din partea companiei 
domnul Raican Cosmin, economist la aceasta. Domnul Manolache 
Viorel intreaba care e situatia cu satul Fintesti, ce proiecte sunt? 
Acesta raspunde ca la Fintesti se doreste captarea unui zacamant 



de apa existent, dar este problema terenurilor, fiindca sunt 
domenii private ale oamenilor si nu se pot face investitii decat pe 
domeniul Public. Domnul Diaconescu intervine si spune ca acel 
zacamant de apa nu este suficient, aclo este apa doar cand ploua. 
Doamna Negoita Gabriela le solicita acestora sa faca un foraj. 
Domnul Raican raspunde ca nu este posibil acum deoarece 
bugetul pentru anul acesta a fost facut si nu a fost prinsa si aceasta 
investitie. Domnul Diaconescu Neculai intreaba daca este vreo 
persoana desemnata sa gestioneze furnizarea apei la Fintesti. I se 
raspunde ca nu. Domnul viceprimar, Dragoi Ilie le aduce la 
cunostinta ca la Fantanele este o conducta veche care este sparta 
si trebuie inlocuita. Scurgerile de apa afecteaza soseaua deoarece 
se infiltreze sub aceasta. De asemenea, cei din Fantanele nu sunt 
contorizati si consuma apa la liber, acest fapt afectand umplerea 
bazinului de la Naeni. Domnul Burducea Mircea le aduce la 
cunostinta ca aceasta companie nu a facut nicio investitie la Naeni, 
doar a adunat bani. Domnul Manolache Viorel intreaba un orizont 
de timp pentru investii la Naeni? Domnul Raican raspunde ca se 
vor face investitii doar atunci cand acestea vor fi prinse in buget, 
poate in anul 2020. Nu mai sunt intrebari pentru acesta. 

Tot la punctul diverse se prezinta in sedinta de consiliu local 
reprezentantul unei firme de modernizare a iluminatului public 
prin care prezinta un proiect de modernizare a iluminatului public 
din comuna Naeni. Proiectul de modernizare a iluminatului public 
presupune inlocuirea tuturor lampilor din comuna cu unele led si 
mentenanta acestora pentru o perioada de 4 ani. Lampile au o 
durata de viata de 14 ani si o garantie de 5 ani. Prin inlocuirea 
acestor lampi se va face o economie de 60% la consum. Pentru 
comuna Naeni acest proiect costa in jur de 93.000 euro, bani care 
pot fi platiti in 4 ani de zile. Asta inseamna undeva la 100.000 pe 
an. Consumul lunar pentru toate lampile va duce la suma de 8.000 
lei. Domnul Manolache Vasile intreaba cat e costul iluminatului 
public acum. I se raspunde ca acesta este in jur de 4.000 lei. Se 
pune intrebarea unde e economia atunci daca se plateste 400.000 
lei pentru aceste lampi si apoi cate 8.000 lei pe luna pentru 



consum. Economia este in durata de viata a acestora, 
luminozitatea acestora, faptul ca nu se mai schimba mereu becuri 
in comuna, toti cetatenii vor avea lumina pe strada, iar daca sunt 
probleme acestea vor fi remediate in 24 ore. Domnul Manolache 
Vasile propune ca acest lucru sa fie dezbatut intr-o sedinta 
viitoare, pentru a se face o analiza concreta a cheltuielilor, daca 
bugetul suporta aceasta investitie si daca este oportuna acum 
pentru comuna. Toti consilierii sunt de acord cu propunerea 
domnul consilier Manolache Vasile.  

După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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