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 când a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local 
Năeni la care au participat un număr de 11 consilieri din totalul de 
11 aleşi. 
 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 
septembrie. 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 da citire raportului  si 
a strategiei de tarifare a Companiei de apa Buzau pentru perioada 
2020 – 2025. Domnul consilier Manolache Vasile intervine si 
anunta ca grupul PNL se va opune din start la acest proiect de 
hotarare, deoarece grupul PNL nu a fost de acord nici macar cu 
aderarea comunei Naeni la aceasta companie si sa fie data apa in 
gestiunea acesteia. Domnul consilier Dragoi Ilie spune ca nici el nu 
este de acord deoarece acestia nu au facut niciun fel de investitie. 
Domnul Diaconescu Neculai intervine si acesta si intreaba daca se 
va face ceva in satul Fintesti deoarece pana la aceasta data nu s-a 
facut nimic. Dupa aceste interventii, presedinte de sedinta supune 
la vot proiectul de hotarare propus. Cu 11 voturi impotriva din 11 
voturi posibile, proiectul de hotarare este respins.  

La punctul 2 secretarul general prezinta consilierilor locali 
adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” 
prin care solicita acordul Consiliului Local Naeni ca, comunele 



Tintesti, Balaceanu si Canesti sa devina membre ale acestei 
asociatii. Se supune la vot si cu 11 voturi pentru, proiectul de 
hotarare se voteaza. 

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