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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 domnul Nistoroiu Nicolae, primarul comunei si preotul 
Nica Daniel, preot paroh la Parohia Fintesti. 

Şedinţa este deschisă de secretarul comunei, care după 
apelul făcut, constată legalitatea desfăşurării acesteia şi declară 
deschisă şedinţa. Se supune la vot procesul verbal al sedintei de 
luna trecuta si se voteaza cu unanimitate de voturi. Se trece la 
ordinea de zi 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă 
ordinea de zi. Primarul comunei propune suplimentarea ordinei 
de zi cu trei puncte si anume cu un proiect de hotarare privind 
ajustarea tarifelor de salubrizare la nivelul comunei Naeni, 
aprobarea amplasarii unei cruci de catre preotul Sarpe la intrarea 
in comuna Naeni si revizuirea cererii preotului paroh de la 
Parohia Fintesti privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
capela de la Fintesti.. Este supusa la vot ordinea de zi cu punctele 
adaugate si se voteaza cu unanimitate de voturi dupa care se trece 
la fiecare punct in parte. 

La primul punct de pe ordinea de zi, in lipsa contabilului 
primariei, se da cuvantul secretarului general al comunei, care 
prezinta consilierilor locali raportul privind bugetul local pentru 
anul 2020 precum si lista de investitii. Se prezinta fiecare capitol 
in parte si la partea de venituri si la partea de cheltuieli. Dupa 



parcurgerea acestuia se supune la vot si se voteaza cu unanimitate 
de voturi, dupa care se trece la punctul urmator. 

La punctul doi de pe ordinea de zi secretarul general al 
comunei prezinta consilierilor locali situatia scolilor din comuna 
Naeni. Este vorba de cele trei scoli, la Naeni, la Fintesti si la Varf. 
Din anul scolar 2020-2021, conform avizului dat de catre 
Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, la nivelul comunei Naeni vor 
functiona scoala si gradinita de la Fintesti si scoala si gradinita de 
la Naeni. Scola de la Varf nu va mai functiona. Dupa prezentarea 
avizului, se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi 
dupa care se trece la punctul urmator. 

La punctul trei se prezinta consilierilor locali cererea unor 
persoane de concesionare a unei suprafete de teren pentru 
organizarea de evenimente. Domnul consilier Diaconescu Neculai 
intervine si spune ca nu este de acord cu aceasta concesionare, ar 
trebui sa se inchirieze suprafata pe cate un eveniment sa sa fie 
instituita o taxa de 2000 lei pentru fiecare eveniment. Doamna 
Negoita Gabriela spune ca este exagerat. Domnul Manolache 
Vasile intervine si spune ca nu este bine si ca ar trebui sa se 
inchirieze precum s-au inchiriat pasunile. Secretarul general 
intervine si specifica faptul ca aceasta concesiune se va face 
conform legii prin licitatie publica dar dupa ce se va face cadastru 
la suprafata ce urmeaza a se concesiona si apoi sa se faca o 
expertiza pentru a determina un pret de plecare care o sa fie 
trecut in caietul de sarcini. Se supune la vot si cu 7 voturi pentru, 2 
voturi impotriva si 1 abtinere se voteaza a se demara procedurile 
de masurare, determinare pret si apoi prezentare in consiliu local 
a caietului de sarcini in vederea concesionarii suprafetei de teren 
de pe dealul „Tigoarea”.  

La punctul patru pe ordinea de zi se discuta inchirierea 
spatiilor de pe raza comunei Naeni. Domnul Diaconescu Neculai 
spune ca 1 euro/m.p. este prea putin si propune ca acest pret sa 
creasca. Acesta propune ca chiria platita sa fie undeva la 5 euro 
/m.p.. Toti consilierii sunt de acord ca chiria sa fie marita la 5 
euro/m.p. urmand ca in sedinta urmatoare sa fie prevazut exact 



pentru ce spatii se aplica aceasta taxa si care sunt activitatile 
scutite de plata chiriei.  

La punctul cinci se propune presedinte de sedinta, domnul 
Diaconescu Neculai. Se voteaza cu unanimitate de voturi ca pentru 
urmatoarele trei luni, presedinte de sedinta sa fie d-l Diaconescu 
Emanoil.  

La punctul sase primarul comunei prezinta consilierilor 
locali adresa societatii Romprest Energy SRL prin care solicita 
consiliului local majorarea tarifelor de colectare a deseurilor 
incepand cu data de 01.01.2020. Aceasta majorare ar fi necesara 
datorita cresterii salariului minim pe economie si a majorarii 
tarifului la tona depusa la groapa de gunoi. Primarul mai adauga 
faptul ca pana la infiintarea serviciului nostru de salubrizare nu 
are cine sa ridice gunoiul menajer de pe raza comunei si cetatenii 
or sa arunce pe marginea drumului toate gunoaiele. Se supune la 
vot majorarea tarifelor de colectare a deseurilor prestate de catre 
cei de la Romprest Energy SRL si proiectul de hotarare este votat 
prin votul dat de toti ce 10 consilieri prezenti la sedinta. 

La punctul sapte pe ordinea de zi se supune spre dezbatere si 
aprobare cererea preotului Sarpe Petre Ciprian care doreste 
amplasarea unei cruci la intrarea in comuna. Aceasta cruce va fi 
elaborata din banii acestuia si nu doreste bani de la bugetul local. 
Acesta doreste ca aceasta cruce sa fie din piatra si se va asemana 
cu crucea Manafului, doar ca va fi la o scara mai mica. Se supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi ca aceasta cruce sa fie 
amplasata. 

La punctul opt pe ordinea de zi se dezbate inca o data 
cererea preotului paroh de la Parohia Fintesti care solicita un 
ajutor banesc de 100.000 lei pentru construirea unei capele in 
satul Fintesti. Preotul paroh se afla in sedinta si prezinta 
consilierilor locali aceasta cerere. S-a tot spus ca populatia din 
satul Fintesti este imbatranita si nu se justifica aceasta constructie 
dar cum s-a vrut ca Parohia Prosca sa revina Parohiei Fintesti si la 
acel moment a fost refuzat de catre acesta, se poate reveni si 
biserica de la Prosca sa apartina de Parohia Fintesti. In plus, de 



cand am aderat la Uniunea Europeana, sunt masurile clare care 
interzic ca persoanele care au decedat sa nu mai stea acasa ci sa 
fie depuse la capela. In acest sens toate parohiile sunt obligate sa 
construiasca capele. Investitia de la Naeni nu se ridica la suma de 
1.000.000 lei, acesta suma fiind supraevaluata de catre proiectant. 
Ea este in jur de 6-7 sute de mii lei.  Doamna consilier Coman 
Rodica intervine si spune ca suma care a fost trecuta in proiect, se 
regaseste si in devize si in autorizatia de construire. Aceasta suma 
nu poate fi mai mica decat daca se modifica proiectul. In plus, daca 
peste o perioada de timp se schimba preotul de la Fintesti, cel care 
va veni va gasi suma care este in devize si nu va stii daca acesta a 
fost supraevaluat sau nu. Primarul comunei spune ca in bugetul 
local este o suma prevazuta pentru culte dar trebuie analizata 
aceasta cerere precum si cererea preotului de la Naeni, deoarece a 
facut si acesta o cerere de solicitare de fonduri si inca nu se stie 
cum vor fi impartite aceste sume.   

La punctul diverse, domnul consilier Manolache Vorel 
intreaba ce se mai intampla cu dispensarul din satul Fintesti si 
cand va veni si doctorul la Fintesti. Primarul raspunde ca se va 
ocupa de acel dispensar si ca va vorbi cu doctorul despre 
deplasarea acestuia si la Fintesti. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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