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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 
domnul consilier Luscan Constantin. 

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 martie si se 
voteaza cu unanimitate de voturi. Se trece la ordinea de zi 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă ordinea de zi. 
Domnul primar intervine si propune suplimentarea ordinii de zi cu un puct 
si anume introducerea in hotararea consiliului local cu taxele si impozitele a 
unei taxe pentru inchirierea utilajelor primariei. Este supusa la vot ordinea 
de zi cu punctul suplimentar 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 proiectul de 
hotarare privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 2021, alistei 
de investitii si a bugetului pentru serviciul de salubrizare. Contabilul 
primariei prezinta raportul de buget cu veniturile si cheltuielile pentru anul 
2021, investitiile care se vor face precum si bugetul pentru serviciul de 
salubrizare. Pe lista de investitii este prevazuta reabilitarea sediului 
administrativ al primariei si grup sanitar la scoala din Naeni. Supus la vot 
proiectul de hotarare se voteaza cu unanimitate de voturi.  

La punctul doi secretarul general al comunei prezinta consilierilor 
locali proiectul de hotarare privind aprobarea statiilor de 
autobuze/microbuze pentru imbarcarea/debarcarea persoanelor 
transportate prin curse regulate judetene pe teritoriul Unitatii 
Administrativ-Teritoriale a comunei Naeni. In acest proiect sunt enumerate 
statiile aflate pe raza comunei, in satul Naeni, in satul Prosca si in satul 
Fintesti. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi, dupa care 
se trece la punctul urmator. 



La punctul trei pe ordinea de zi contabilul primariei prezinta 
consilierilor locali stabilirea unor normative de cheltuieli ale Unitatii 
Administrativ Teritoriale a comunei Naeni. Prin aceste normative sunt 
stabilite cheltuielile efectuate cu combustibilul pentru masinile si utilajele 
primariei precum si cheltuilile de protocol. Se supune la vot si se voteaza cu 
unanimitate de voturi normativul de cheltuieli.  

La punctul patru pe ordinea de zi primarul comunei prezinta 
consilierlor locali ca a fost finalizat concursul pentru angajarea de persoanal 
la serviciul de salubrizare si prin hotarare de consiliu local trebuie stabilite 
salariile personalului. Primarul propune ca pentru administratorul 
societatii salariul sa fie de 3400 lei brut, adica undeva la 2000 lei net, 
pentru sofer un salariu de 3200 lei brut, dar soferul este angajat cu un sfert 
de norma, adica 2 ore pe zi si salariu de 800 lei brut, adica undeva la 500 lei 
net si pentru muncitorul necalificat salariul minim pe economie, adica 2350 
lei brut, undeva la 1400 lei net. Doamna Vovec Tatiana propune un salariu 
de 4000 lei pentru administrator. Domnul Belet Ionel nu este de acord. 
Acesta spune ca si 3400 lei este mult. Ce face acesta de banii astia, ca mai 
mult o sa stea degeaba. Se supune la vot proiectul de hotarare asa cum a 
fost propus de catre primar si se aproba cu 8 voturi pentru, 1 abtinere a 
domnului Dragoi Ilie, care si pleaca din sedinta, motivand ca are treaba iar 
domnul consilier Belet Ionel este impotriva. 

La punctul cinci pe ordinea de zi se prezinta consilierilor locali de 
catre primarul comunei proiectul de hotarare privind alocarea unei sume 
de 15000 lei de la bugetul local pentru a se face o fotogrametrie aeriana la 
padurea pe care o avem si la alte suprafete de teren, necesara la cadastrarea 
suprafetei de teren a comunei. Aceasta fotogrametrie aeriana este necesar a 
se face cat mai repede, pana incepe sa dea vegetatia la padure pentru ca 
apoi nu se mai poate vedea nicmic. Domnul Apostol Marian intreaba daca 
suma aceasta ajunge pentru intrega suprafata. Primarul raspunde ca este 
doar pentru o parte, urmand ca sa mai aprobam alta suma cand se va mai 
face alta lucrare. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul sase se supune la vot propunerea domnului Catuneanu 
Florin ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. Se voteaza cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul sapte pe ordinea de zi se dezbate propunerea primarului 
privind introducerea unei taxe de inchiriere pentru utilajele primariei. 
Viceprimarul spune ca sunt mai multe cereri ale unor persoane din comuna 
care vor sa inchirieze utilaje ale primariei. Doamna proscanu Tatiana spune 
ca buldoexcavatorul nu poate fi inchiriat ca a fost luat prin fonduri 
europene si timp de cinci ani nu se paote face acest lucru. Viceprimarul 



spune ca buldoexcavatorul nu se poate dar avem alte utilaje. Acesta 
propune sa fie instituita o taxa de 150 lei /ora. Se supune la vot si se 
voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul diverse, domnul Belet Ionel intreaba cand se va elibera 
locul din fata domnului Dinescu Constantin, ca acolo sunt amplasate unele 
constructii ilegale pe un teren care apartine primariei. Din cauza acelor 
constructii el nu poate trece sa i-a apa de la fantani. Stie ca s-a facut adresa 
de catre secretar pentru desfiintarea acelor constructii ilegale. Viceprimarul 
raspunde ca va lua legatura cu acestia pentru a remedia situatia. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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