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 când a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Năeni la 
care au participat un număr de 9 consilieri din totalul de 11 aleşi, 
lipsa fiind doamna Proscanu Tatiana si domnul Gheorghe Vasile. 

Şedinţa este deschisă de secretarul comunei, care după 
apelul făcut, constată legalitatea desfăşurării acesteia şi declară 
deschisă şedinţa. Se supune aprobarii procesul verbal al sedintei 
din luna iunie, daca nu sunt obiectiuni la acesta si se aproba cu 
unanimitate de voturi, apoi se trece la ordinea de zi 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă 
ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza cu 
unanimitate. Se trece la ordinea de zi.  

La singurul punct de pe ordinea de zi se prezinta de catre 
domnul primar faptul ca se doreste efectuarea unui studiu de 
fezabilitate pentru a se putea asfalta si celelalte strazi de pe raza 
comunei, strazi care raman neasfaltate in urma proiectului de 
acum. Este vorba de aproximativ 14,5 km si cuprinde un numar de 
29 de strazi din toata comuna. Se da citire la toate aceste strazi, 
domnul primar facand precizarea ca multe dintre aceste drumuri 
nu sunt cuprinse in inventarului domeniului public al comunei 
Naeni, fiind necesar ca dupa masuratorile cadastrale, aceste 
drumuri sa fie atestate la domeniul public. Acest studiu de 
fezabilitate va costa aproximativ 160.000 lei si va cuprinde 
efectuarea studiului de fezabilitate, efectuarea masuratorilor 
cadastrale si vizate OCPI, studiu geotehnic verificat Af, expertiza 
tehnica de specialitate precum si documentatiile pentru obtinerea 



avizelor si acordurilor. Valoare totala va fi de 134.000 lei la care se 
adauga TVA  in valoarea de 25.460 lei. Suma totala 159.460 lei. 

Se supune la vot elaborarea acestui studiu de fezabilitate si 
se voteaza cu unanimitate de voturi.  

La punctul diverse se discuta despre asfaltarile care se 
efectueaza in acest moment. Domnul consilier local Manolache 
Vasile intreaba daca e posibil ca aceste asfaltari sa fie finalizate 
pana la venirea ierni. Domnul primar raspunde ca acest lucru 
depinde doar de constructor, dar o sa dureze, deoarece pe fiecare 
strada vor fi efectuate santuri de scurgere a apei si acest lucru este 
de durata. Dupa efectuarea acestor santuri se va veni cu un nou 
strat de asfalt de uzura peste acesta. Oricum ei sunt in grafic. 
Domnul Manolache Vasile mai spune ca a primit o solicitare din 
partea unui cetatean din satul Fintesti pentru a discuta in sedinta 
de consiliu, demiterea consilierului personal al primarului. 
Primarul afirma ca acest consilier se angajeaza de catre primar si 
este atributul exclusiv al acestuia si are contract de munca pe 
perioada determinata pana la incetarea mandatului primarului. 
Nu trebuie acordul consiliului local pentru angajarea acestuia. 
Consiliul local aproba doar organigrama, statul de functii si 
salariile personalului. 

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