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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 Gheorghe Vasile si Proscanu Tatiana,. 
 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 propune votarea procesului verbal al sedintei din luna 
august. Se supune la vot procesul verbal si se voteaza cu 
unanimitate de voturi. Pana la votarea ordinei de zi domnul 
consilier Manolache Vasile propune sa fie trecuta si cererea 
preotului de la Fintesti pentru alocarea unei sume de bani. Se 
supune la vot ordinea de zi cu introducerea noului punct si se 
voteaza cu unanimitate. Se trece la ordinea de zi.  

La primul punct de pe ordinea de zi se da citire raportului de 
rectificare a bugetului local pentru anul 2019. Dupa parcurgerea 
tuturor capitolelor se solicita daca sunt intrebari. Nefiind 
intrebari, se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 secretarul general prezinta consilierilor locali 
faptul ca a intrat in vigoare Ordonanta 57/2019 privind codul 
administrativ. Prin acest cod administrativ s-a abrogat Legea 
215/2001. Prin acest cod administrativ se aduc mai multe 
modificari la denumirile functiilor, statutul functionarilor publici 
si multe alte modificari. In acest sens, pana la sfarsitul anului 
persoanele care indeplinesc anumite atributii pot fi trecute de la 
personal contractual la persoana cu functie publica. La primaria 
Naeni e cazul casierului, operatorului de rol si agentului agricol. 



Aceste persoane vor fi facute functionari publici. De asemenea 
prin codul administrativ suntem obligati sa infiintam un post de 
consilier achizitii. Postul acesta se va crea prin transformarea 
postului de muncitor calificat II al doamnei Tugui Daniela si 
numirea acesteia pe acest post deoarece aceasta are si studii 
superioare de lunga durata. Deasemenea postul de inspector de la 
compartimentul contabilitate care este vacant se va desfiinta si va 
fi transformat in functie de consilier juridic si va fi infiintat 
compartimentul juridic. O alta modificare care trebuie aprobata 
este schimbarea denumirii secretarului unitatii administrativ 
teritoriale a comunei Naeni in secretar general al unitatii 
administrativ teritoriale a comunei Naeni. Dupa prezentarea 
acestor modificari se solicita intrebari. Doamna Negoita Gabriela 
spune ca persoana care a fost propusa pentru functia de consilier 
achizitii trebuie sa invete pentru a nu mai avea contracte de 
colaborare cu alte firme. Domnul Manolache intervine si spune ca 
aceasta persoana trebuie sa invete sa lucreze, in caz contrar 
trebuie sa lase locul la alcineva. Domnul Guta Constantin intreaba 
cina va prelua activitatea avuta pana acum de doamna Tugui. 
Activitatea acesteia va fi preluata de ceilalti muncitori iar cea 
suplimentara de tehnician veterinar o va face dupa programul de 
munca. Dupa toate aceste relatii se supune la vot administrarea 
functiilor publice la nivelul UATC Naeni. Cu 8 voturi pentru si 1 
abtinere a doamnei Negoita Gabriela, proiectul de hotarare se 
voteaza. 

La punctul 3 pe ordinea de zi se prezinta organigrama si 
statul de functii cu modificarile care au fost aprobate mai sus si au 
fost expuse. Se supune la vot si voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 pe ordinea de zi se prezinta consilierilor locali 
grila cu noile salarii ale personalului carora li s-au modificat 
incadrarile precum si a celor care au trecut la o alta gradatie 
conform vechimii in munca. Dupa citirea noilor incadrari se 
supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 secretarul general prezinta consilierilor locali 
faptul ca prin Codul Administrativ s-a dat un termen pentru 



revizuirea Regulamentului de Functionare al Consiliului local. 
Acest regulament a fost revizuit conform codului administrativ si 
este la dispozitia oricarui consilier local. Se supune la vot si se 
voteaza cu unanimitate de voturi dupa care se trece la punctul 
urmator.  

La punctul 6 secretarul general, care este si ofiter de stare 
civila delegat, prezinta raportul privind activitatea de stare civila 
pentru perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019.  

La punctul 7 pe ordinea de zi se dezbate cererea preotului 
Nica Daniel de la Fintesti care solicita niste bani pentru capela. 
Domnul Manolache prezinta consilierilor locali faptul ca acesti 
bani sunt necesari pentru efectuarea proiectului, cadastrului si 
obtinerea de avize si autorizatii iar ce ramane se da pentru 
constructie. Este vorba de 10.000 lei. Domnul Diaconescu 
intervine si spune ca atunci cand a fost sa dea lucrurile din curte si 
alte fiare, acestea i s-au dat lui Spirea Tiganul, in loc sa i se dea la 
un om sarac. Primarul comunei spune ca nu are bani acum pentru 
a da la biserica deoarece trebuie sa plateasca buldoexcavatorului 
dar cand va avea bani nu se opune alocarii acestei sume. Se 
supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi ca in 
momentul in care sunt bani sa se puna din nou pe ordinea de zi si 
sa se emita o hotarare in acest sens.  

La punctul diverse domnul Manolache Vasile intreaba ce s-a 
facut cu amenajarea toaletelor de la scoala din satul Fintesti. 
Primarul spune ca inca nu s-a gasit un proiectant si un executant 
dar se cauta in continuare. Tot domnul Manolache Viorel intreba 
ce se intampla cu transportul de la Fintesti deoarece multi 
cetateni nu au cu ce pleca la servici sau elevii la scoala. A fost de 
mai multe ori interpelat de domnul Vovec Cristian care este 
nemultumit ca nu este un microbuz care sa deserveasca locuitorii 
satului Fintesti. Primarul comunei raspunde ca s-au facut mai 
multe adrese catre Consiliul Judetean Buzau si catre ARR 
Bucuresti, dar nu au facut decat promisiuni si pana la organizarea 
licitatiei privind traseele judetene nu se poate face nimic. 



Secretarul general prezinta consilierilor locali o adresa din 
partea Scolii Gimnaziale Naeni prin care se aduce la cunostinta 
Consiliului local faptul ca scoala din satul Varf este propusa a fi 
desfiintata deoarece nu mai sunt copii care sa o frecventeze iar 
pentru cei care mai sunt, parintii au facut cereri pentru a fi 
transferati la Naeni. Acestia vor fi adusi cu microbuzul scolar. 
Domnul Manolache Viorel intervine si spune ca reorganizarea 
retelei scolare s-a mai votat o data pentru anul scolar 2019-2020. 
Domnul Diaconescu intervine si spune ca nu se poate impune a 
tine o scoala in functiune deoarece nu mai sunt copii care sa o 
frecventeze.  

Domnul consilier Manolache Vasile mai aduce inca o data in 
discutie problema consilierilor care lipsesca de la sedinta. Doreste 
ca acestia sa nu mai primeasca indemnizatia daca nu sunt prezenti 
la sedinta. Secretarul general prezinta faptul ca oricare consilier 
care lipseste nu va primii aceasta indemnizatie deoarece prezenta 
este inaintata in fiecare luna catre compartimentul contabilitate.  

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