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 când a avut loc şedinţa ordinară 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 ordinare 
din luna octombrie. Se supune la vot procesul verbal si se voteaza 
cu unanimitate de voturi. Pana la votarea ordinei de zi, primarul 
comunei propune introducerea unui nou punct si anume 
rectificarea a IV –a a bugetului local. Se supune la vot ordinea de zi 
cu noua cerere 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 
spune ca acest lucru deja s-a dezbatut luna trecuta. Acesta 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 sau sa fie data apa in 
gestiunea acesteia. Domnul primar le spune consilierilor locali ca 
acest proiect de hotarare a fost in dezbatere publica 30 de zile si 
ca acesta poate fi pus pe ordinea de zi. Fiecare consilier este liber 
sa voteze cum vrea. Dupa aceste interventii, presedinte de sedinta 
supune la vot proiectul de hotarare propus. Cu 5 voturi pentru, 4 
voturi impotriva si 2 abtineri, din 11 voturi posibile, proiectul de 
hotarare este aprobat.  



 
La punctul doi pe ordinea de zi se propune acordarea de cadouri 

copiilor de la scolile si gradinitele din comuna Naeni. Este vorba de 

aproximativ 205 copii. In fiecare an s-au acordat aceste cadouri si 

copii asteapta si anul acesta Domnul Manolache Vasile intervine si 

spune ca anul trecut din cadourile acordate copiilor la scoala de la 

Naeni s-au acordat si copiilor de la biserica din satul Naeni. Anul 

acesta poate se dau si la biserica din satul Fintesti. Primarul spune ca 

se va acorda si la biserica din satul Fintesti. Se supune la vot si se 

voteaza cu unanimitate de voturi alocarea sumei de 8.000 lei de la 

bugetul local pentru acordarea de cadouri copiilor. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi se supune la vot numirea 
doamnei Coman Rodica presedinte de sedinta pentru urmatoarele 
3 luni. Se voteaza numirea doamnei Coman Rodica presedinte de 
sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 

La punctul patru pe ordinea de zi se da citire raportului de 
rectificare a bugetului local pentru anul 2019. Aceasta este a patra 
rectificare de buget si se refera la faptul ca in capitolul cultura  nu 
este cuprinsa suma de 10.000 lei care s-a acordat Parohiei 
Fintesti. Trebuie suplimentat acest capitol precum si modificari la 
alte capitole. Dupa parcurgerea tuturor capitolelor se solicita daca 
sunt intrebari. Nefiind intrebari, se supune la vot si se voteaza cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul diverse, domnul consilier Manolache Viorel ridica 
problema becurilor din comuna. Mai trebuiesc puse in punctele 
„La Pandel, la Sora, la Nuta” si in alte puncte. Primarul raspunde ca 
sunt mai multe lampi lipsa si fasunguri dar acest lucru va fi 
remediat.  

O alta problema este cea a lemnelor din curtea scolii de la 
Fintesti. Trebuie facuta o adresa catre Ocolul Silvic pentru a putea 
fi folosite de catre scoala. Primarul raspunde ca s-a facut adresa la 
Ocolul Silvic Tisau si deja s-au facut actelede acceptare a acestora.  

Domnul Manolache Viorel intreaba ce program au angajatii 
primariei, deoarece multi dintre angajati nu prea stau la servici. 
Un exemplu este domnul Belet Ionel, consilierul primarului, care 



nu prea este vazut pe la servici. Acesta este plecat ba la Buzau, ba 
la Mizil sau isi face treaba la vie. Primarul raspunde ca acesta a 
fost delegat sa se duca la sedinte la Buzau. In plus acesta mai 
participa si la interventii si incendii care se desfasoara in afara 
programului sau noaptea.  

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