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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. La sedinta a 
participat si primarul comunei. Sedinta se desfasoara cu distanta necesara 
intre persoane în contextul măsurilor de prevenire a riscului de răspândire 
a infecției cu coronavirus covid-19. 

Şedinţa este deschisă de secretarul general al 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 Naeni propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect 
de hotarare privind modernizarea iluminatului public din comuna Naeni. 
Este supusa la vot ordinea de zi si se voteaza cu unanimitate de voturi dupa 
care se trece la fiecare punct in parte. 

La primul punct de pe ordinea de zi, se da cuvantul secretarului 
general al comunei, care prezinta raportul intocmit de contabilitate pentru 
rectificarea bugetului local pentru anul 2020. Dupa prezentarea acestuia, se 
supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi.  

La punctul doi de pe ordinea de zi, primarul comunei prezinta 
consilierilor locali proiectul de hotarare privind refacerea terenului de 
sport aferent scolii gimnaziale din satul Naeni. Acest proiect a mai fost 
discutat in cadrul unei sedinte de consiliu local dar nu s-a dat nicio hotarare 
in acest sens. Domnul Manolache Viorel intreaba ce suma va fi alocata 
pentru acest proiect. Primarul raspunde ca suma este de aproximativ 
100.000 lei. Se va stii exact cand se va intocmi D.A.L.I. si va fi prezentat 
consiliului local. Terenul va fi amenajat cu gazon sintetic si va fi folosit si de 
comunitate. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul trei secretarul general al comunei prezinta consilierilor 
locali adresa Institutii Prefectului Buzau prin care se solicita revocarea 
hotararilor de consiliu prin care s-a atestat la domeniul privat al comunei a 



unor drumuri si a unor suprafete de teren care au fost identificate pe raza 
comunei si pentru care au fost intocmite masuratori cadastrale.. Se supune 
la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi revocarea hotararilor 11-
15/2020. 

La punctul patru pe ordine de zi primarul comunei prezinta 
consilierilor locali proiectul de hotarare privind modernizarea iluminatului 
public din comuna Naeni. Acest proiect va fi depus pentru a se obtine 
fonduri nerambursabile. Singura suma care se va aloca de la bugetul local 
va fi pentru intocmirea acestuia. Se va plati doar o parte din proiect la 
depunerea acestuia, restul se va plati dupa obtinerea finantarii si 
solictarilor transelor de plata.  Cand se va intocmi D.A.L.I. va fi prezentat 
consiliului local. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul cinci se supune la vot alegerea domnului Dragoi Ilie ca 
presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. Se voteaza cu 
unanimitate aceasta propunere. 

La punctul diverse, domnul consilier Manolache Vorel intreaba ce se 
mai intampla cu apa la Fintesti? Nu s-a facut nicio investitie si nici nu crede 
ca se va face. Nu au fost in stare sa inlocuiasca un robinet. Primarul 
raspunde ca se vor face investitii, a fost doar o problema de gestionare. 
Domnul consilier Diaconescu Neculai intervine si spune ca la Naeni a fost 
sistemul de captare si bazinul de apa facute, ei nu au investit nimic, doar au 
incasat bani.  
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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