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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 
Burducea Mircea 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 intervine si prezinta consilierilor locali adresa 
Federatiei pentru Protectia Animalelor si mediului Tulcea prin care solicita 
scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind incheierea 
unui contract cu societatea SC Urbis Serv SRL pentru gestionarea cainilor 
fara stapan din comuna Naeni, deoarece acesta este ilegal si pagubos pentru 
comuna. Este supusa la vot scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 2 si se 
voteaza cu unanimitate de voturi. Este supusa la vot ordinea de zi ramasa 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 primarului  
comunei, care prezinta consilierilor locali faptul ca luna trecuta s-a aprobat 
realizarea unui proiect pentru modernizarea iluminatului public din 
comuna Naeni. Acest proiect este realizat prin fonduri nerambursabile dar 
va exista si o parte care trebuie sustinuta de la bugetul local. Aceste 
cheltuieli, eligibile si neeligibile trebuie sustinute din bugetul local. Domnul 
Diaconescu Neculai intreaba daca aceasta investitie este in avantajul 
comunei si daca e necesara aceasta investitie.  Primarul spune ca investitia 
este cu fonduri nerambursabile, primaria vine doar cu o suma foarte mica. 
In plus, toate lampile sunt vechi si mereu se ard becurile, iar mentenanta 
anuala este foarte mare. Iluminatul se va face cu lampi cu led care vor fii si 
economice. Domnul Manolache Viorel intreaba daca modernizarea va 
cuprinde toata comuna sau doar un anumit sat? Primarul raspunde ca acest 



proiect este intocmit pentru intreaga comuna. 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 modificarea tarifelor 
pentru inchirierea spatiilor si suprafetelor de pe raza comunei Naeni. A 
initiat din nou acest proiect de hotarare deoarece, pentru suprafetele de 
teren din extravilanul comunei au fost stabilite tarife foarte mari. Domnul 
Diaconescu Neculai spune ca acestea nu trebuie modificate deoarece au fost 
aprobate acum 2 luni. Domnul Manolache Viorel intervine si crede ca ar 
trebui dezbatuta fiecare caz in parte. Domnul Diaconescu propune ca 
pentru spatiile comerciale si celelalte spatii, chiriile sa ramana cele stabilite, 
sa fie modificate doar tarifele pentru terenurile intravilane si extravilane. 
Propunerea acestuia este acceptata de toti consilierii. Se propune ca pentru 
terenurile aflate in intravilanul comunei sa se plateasca 1 euro/m.p./an, iar 
pentru terenurile aflate in extravilanul comunei taxa sa fie stabilita 
diferentiat, in functie de activitate, astfel: pentru activitati comerciale taxa 
sa fie de 0,2 euro/m.p./an iar pentru activitati ce presupune exploatarea de 
resurse taxa sa fie de 1 euro/m.p./an. Se supune la vot modificarea tarifelor 
conform propunerilor facute si se voteaza cu unanimitate de voturi.  

La punctul diverse, domnul consilier Manolache Vorel intreaba ce se 
mai intampla cu proiectul privind salubrizarea! S-a spus ca dupa 
recuperarea banilor care au fost platiti pentru buldoexcavator se va 
achizitiona o masina de gunoi. Primarul raspunde ca se lucreaza la 
documente si luna viitoare probabil se va supune aprobarii infiintarea 
serviciului de salubrizare la nivelul comunei Naeni. Apoi, dupa infiintarea 
acestuia se poate achizitiona si aceea masina de gunoi. Domnul Guta 
Constantin ridica problema cainilor fara stapan. Ar trebui luate masuri cu 
acestia. Primarul propune ca in saptamana care urmeaza, in zilele de joi si 
vineri, consilierii locali impreuna cu primarul si viceprimarul sa mearga 
prin comuna, din poarta in poarta daca e nevoie, si sa se vorbeasca cu 
cetatenii pentru a tine cainii in curti si sa nu ii mai lase pe strada, deoarece 
in comuna nu exista caini fara stapan. Toti cainii au stapan. Cine nu respecta 
acest lucru va fi sanctionat cu amenda. Domnul Manolache Viorel solicita ca 
in sedinta de consiliu urmatoare sa fie prezentata executia bugetara la data 
de 30 iunie. Primarul comunei spune ca va fi prezentata. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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