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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 general al comunei, care 
după apelul făcut, constată legalitatea desfăşurării acesteia şi 
declară deschisă şedinţa. Se supune la vot procesul verbal de 
sedinta din luna ianuarie si se voteaza cu unanimitate de voturi. Se 
trece la ordinea de zi 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă 
ordinea de zi. Este supusa la vot ordinea de zi cu cele doua puncte 
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 supune dezbaterii 
inchirierea pasunilor ramase de pe raza comunei, pasuni care au 
mai ramas de inchiriat dupa ce unii fermieri nu mai detin animale. 
Inchirierea se va face catre persoanele care au animale. 
Deasemenea se supune la vot caietul de sarcini si celelalte 
documente care stau la baza procedurii de inchiriere a acestor 
pasuni comunale. Supus la vot proiectul de hotarare privind 
inchirierea pasunilor, se voteaza cu 10 voturi pentru si 1 abtinere 
a domnului consilier Apostol Marian care spune ca doreste sa 
participe la licitatie.  

La punctul doi contabilului primariei prezinta consilierilor 
locali raportul privind inchiderea exercitiului financiar contabil 
pentru anul 2020, raport prin care se consemneaza un excedent 
de 327753,44 lei la sectiunea functionare si de 500,27 lei la 



sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2020. Se prezinta 
consilierilor locali situatia veniturilor si cheltuielilor pe fiecare 
capitol in parte. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de 
voturi inchiderea exercitiului financiar contabil pentru anul 2020, 
dupa care se trece la punctul urmator. 

La punctul diverse, domnul Dragoi Ilie intreaba ce se mai 
intampla cu serviciul de salubrizare. Primarul raspunde ca suntem 
in elaborarea documentelor pentru a putea obtine licenta. S-a 
incheiat contractele pentru groapa, deseuri electronice si toate 
celelalte contracte necesare, s-a inmatriculat si masina si urmeaza 
a se depune documentatia pentru autorizatia de mediu. Domnul 
Apostol Marian intreaba ce se va face cu tomberoanele de la 
Romprest ca acestea trebuiesc inapoiate. Primar spune ca se vor 
inapoia la acestia. 

Domnul Belet Ionel intreaba ce se intampla cu accesul in 
curtile oamenilor deoarece cei de la firma constructoare le-au 
facut in asa fel incat pe strada acestuia nimeni nu mai poate sa 
bage masina in curte. Primarul raspunde ca va lua legatura cu 
acestia pentru a remedia situatia dar deocamdata acestia au sistat 
lucrarile din cauza anotimpului rece. 

Tot la punctul diverse, domnul Apostol Marian solicita ca 
primaria sa faca o adresa la SC Conferic S.A. ca sa remedieze toate 
fisurile aparute pe drumul DC 41, drum facut de ei. Sunt portiuni 
de drum unde deja a inceput sa se decoperteze asfaltul. Adresa 
poate fi semnata si de catre primarie si de catre consilierii locali. 
Primarul spune ca va face demersuri in acest sens. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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