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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, un post de 
consilier fiind vacant prin demisia acestuia, nefiind inca validat supleantul. 

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 iunie 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 pentru aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale - 
Comuna Naeni în calitate de asociat – membru fondator la constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate 
Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”. Constituirea acestei asociatii va duce 
la atragerea de fonduri pentru dezvoltarea turismului in cele trei judete, 
implicit si in comuna Naeni, unde avem o serie de obiective turistice care 
pot fi vizitate. Supus la vot proiectul de hotarare se voteaza cu unanimitate 
de voturi.  

La punctul doi se supune la vot propunerea doamnei Coman Rodica, 
urmatorul consilier in ordine alfabetica cum s-a decis de catre consilieri la 
inceputului mandatului, ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni. Se voteaza cu unanimitate de voturi ca doamna Coman Rodica sa fie 
presedinte de sedinta pentru lunile august-octombrie 2021. 

La punctul diverse, domnul Belet Ionel intreaba ce se va intampla cu 
apa, deoarece la acest moment in comuna Naeni nu mai curge apa, decat 30 
de minute pe zi. In plus, cand da drumul sa vina apa, o jumatate de ora vine 
aer pe teava, aer care invarte apometrul fara sa beneficieze de apa. Domnul 
Apostol Marian intervine si spune ca ar trebui ca la urmatoarea sedinta de 
consiliu local sa vina un reprezentant al Companiei de Apa Buzau si sa 



prezinte programul de investitii la nivelul comunei, in caz contrar, vom 
supune aprobarii rezilierea contractului incheiat cu acestia si ne vom 
gospodarii singuri sau o sa apelam la compania de apa de pe raza judetului 
Prahova. Ar trebui ca in maxim 2-3 luni sa inceapa sa faca investitii. Domnul 
viceprimar raspunde si spune ca se va face adresa la companie pentru ca un 
reprezentant al acesteia sa fie prezent in sedinta din luna august. 

Tot la punctul diverse, domnul Dragoi Ilie intreaba ce se intampla cu 
gunoiul menajer de pe raza comunei. Domnul viceprimar raspunde mai e o 
mica problema cu masina noastra, dar in weekend se va remedia si de luni 
se va incepe sa se adune. S-a facut adresa si la Romprest, dar si acestia au 
motivat ca au doua masini la reparat si au doar una care mai functioneaza, 
dar ca au mai multe programari de rezolvat. Doamna Proscanu Tatiana 
intreaba ce se intampla cu plata salariatilor, ca acestia nu au incasat nimic 
pana acum, dar sunt platiti. A fost alocata suma de 30000 lei de la bugetul 
local, dar pana la aceasta data cred ca au fost consumati. In plus, sunt 
zvonuri, ca, contabilul societatii i-a 3800 lei pe luna. Secretarul general 
raspunde ca la societate nu este un contabil ci este o societate de 
contabilitate de la Buzau si nu are aceasta suma. Daca doreste, contractul cu 
aceasta societate i se poate pune la dispozitie. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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