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 când a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Năeni la care au 
participat un număr de 8 consilieri din totalul de 11 aleşi, lipsa fiind domnul 
consilier Luscan Constantin care si-a prezentat demisia si domnii Guta 
Dumitru Constantin si Ene Gheorghe. 

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 mai 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 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 rectificarii bugetului local initial pentru anul 
2021 si a listei de investitii. Contabilul primariei prezinta raportul de 
rectificare de buget cu veniturile si cheltuielile pentru anul 2021, investitiile 
care se vor face. Rectificarea se face doarece a fost aprobat proiectul pentru 
modernizarea iluminatului public si trebuie sa fie cuprinsa suma in bugetul 
primariei precum si investitia in lista de investitii. 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 modificarea salariilor de baza a unor 
salariati din cadrul primariei, functionari publici si contractuali. Se prezinta 
anexele cu treptele de salarizare pe fiecare functie in parte si pe gradatii de 
vechime. 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 primarul comunei Naeni prezinta 
cererea asociatiei ADI Buzau 2008 prin care se solicita acordarea unui 
mandat special acordat acestuia in adunarea generala a asociatiei sa voteze 
aprobarea retragerea comunei Valcelele din aceasta asociatie. Se supune la 
vot si se voteaza cu unanimitate de voturi acordarea mandatului primarului 



comunei pentru votarea retragerii comunei Valcelele din asociatia ADI 
Buzau 2008.  

La punctul patru pe ordinea de zi primarul comunei Naeni prezinta 
cererea asociatiei ADI Buzau 2008 prin care se solicita acordarea unui 
mandat special acordat acestuia in adunarea generala a asociatiei sa voteze 
aprobarea primirii comunei Catina in aceasta asociatie. Se supune la vot si 
se voteaza cu unanimitate de voturi acordarea mandatului primarului 
comunei pentru votarea primirii comunei Catina in asociatia ADI Buzau 
2008.  

La punctul diverse, domnul Belet Ionel intreaba ce se va intampla cu 
vegetatia de pe marginea drumului catre Sahateni ca a crescut foarte mare. 
Primarul raspunde ca va pune pe cei de la ajutorul social precum si 
muncitorii din primarie sa o tunda, chiar daca acela este drum judetean si 
este atributul acestora. Doamna Proscanu Tatiana intreaba ce se intampla 
cu firma de salubrizare, cand ridica gunoiul, de cate ori il ridica, pentru ca la 
Breaza se ridica de trei ori pe saptamana. Primarul raspunde ca inca se fac 
contracte si se dau tomberoane la populatie. In plus, nu a iesit inca 
autorizatia de la mediu. Cand o sa fie finalizata procedura de incheiere de 
contracte, vom incepe ridicarea gunoiului. Domnul Apostol Marian 
intervine si spune ca ar trebui chemat Romprestul pana incepem noi si sa 
ridice gunoiul, ca este vara si miroase urat. Doamna Proscanu Tatiana 
intreaba si ce se intampla cu apa de la Fintesti, ca au zis ca vor face investitii 
cei de la Compania de Apa. Primarul spune ca o sa mai aiba o discutie cu 
acestia. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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