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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, 
lipsind motivat doamna consilier Coman Rodica. 

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 decembrie si se voteaza cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ordinea de zi 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă 
ordinea de zi. In completarea acesteia, primarul comunei propune 
suplimentarea cu doua noi puncte si anume : completarea 
preambulului HCL nr. 40/2020 si al doilea punct este de folosire a 
sumei de 200000 lei din excedentul anului trecut pentru 
acoperirea unor goluri de casa. Domnul Guta Constantin intervine 
si spune ca ordinea de zi nu trebuie sa fie completata cu puncte de 
ultima ora si ar trebuii anuntate din timp. Primarul spune ca 
aceste doua puncte sunt de ultima ora si propune sa se voteze 
suplimentarea ordinii de zi iar daca nu se voteaza, sa ramana cum 
a fost.Este supusa la vot ordinea de zi cu cele doua puncte 
suplimentare si se voteaza cu unanimitate de voturi dupa care se 
trece la fiecare punct in parte. 

La primul punct de pe ordinea de zi, secretarul general al 
comunei prezinta consilierilor locali planul de actiuni al 
persoanelor de la ajutorul social care vor presta lucrari in 
interesul comunitatii. Acest plan este facut pentru intregul an 



2021, pentru fiecare luna in parte. Fiecare lucrare se va face in asa 
fel incat sa permita si vremea efectuarea acestora. Daca se mai 
ivesc si alte lucrari, acestea vor fi efectuate. Domnul Apostol 
Marian propune ca lucrarile in tabara de sculptura sa se efectueze 
in luna martie si nu in luna iulie. La fel sa se faca si in cimitire. 
Domnul Manolache Viorel propune ca cei care au spatii comerciale 
sa invete pe cei mici ca la iesirea din magazin sa nu mai arunce 
hartiile pe jos ci sa le puna in cosul de gunoi. Domnul Guta 
Constantin spune ca scoala ar trebui sa faca educatie cu copii si nu 
el ca administrator al unei societati. Se supune la vot acest plan si 
se voteaza cu unanimitate de voturi, dupa care se trece la punctul 
urmator. 

La punctul doi secretarul general al comunei solicita 
desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din comisia 
numita de primarul comunei pentru evaluarea activitatii 
secretarului general pentru anul 2020. Sunt propusi domnul 
Apostol Marian si domnul Guta Constantin Dumitru. Se supune la 
vot si se voteaza cu unanimitate de voturi ca domnii Apostol 
Marian si Guta Constantin Dumitru sa faca parte din comisia care 
va fi constituita de catre primarul comunei pentru evaluarea 
activitatii pentru anul 2020 a secretarului general al comunei 
Naeni. 

La punctul trei pe ordinea de zi se alege un nou presedinte de 
sedinta pentru urmatoarele 3 luni. Conform intelegerii 
consilierilor care au dorit ca presedintele sa fie in ordine 
alfabetica, dupa Apostol Marian urmeaza domnul Belet Ionel. Se 
propune ca Belet Ionel sa fie presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 4 pe ordinea de zi, secretarul general prezinta 
consilierilor locali faptul ca in sedinta din luna decembrie a fost 
aprobata concesionarea carierei de piatra. La redactarea acestei 
hotarari s-a omis sa se treaca in preambul, invocarea art. 302-331 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Domnul Guta 
Constantin intervine si spune ca nu trebuie concesionata cariera 



de piatra pentru ca se distruge ecosistemul nostru, se distruge 
turismul din comuna. Peste tot se promoveaza turismul iar noi 
vrem sa-l distrugem. A votat pentru concesionarea carierei dar nu 
a stiut ce presupune asta, mai ales in luna decembrie a ajuns mai 
tarziu la sedinta si cand a intrat in sala se supunea la vot aceasta 
concesionare. Ar fi bine sa se mai discute pe aceasta tema, sa se 
inchirieze, concesioneze pe o perioada mai scurta de timp, cel 
mult 10 ani. Domnul Apostol Marian intervine si spune ca trebuie 
revizuit caietul de sarcini de catre consilierii locali, sa fie pus in 
dezbatere si apoi sa se ia o decizie. Acesta propune ca pana la 
sedinta urmatoare sa se inainteze consilierilor locali acest caiet de 
sarcini si apoi sa se ia o decizie. Primarul este de acord cu acest 
lucru. Secretarul general solicita presedintelui de sedinta sa 
supuna la vot completarea preambulului hotararii de consiliu cu 
articolele din Codul Administrativ. Se supune la vot si cu 9 voturi 
pentru si unul impotriva( domnul Belet Ionel ), se aproba 
proiectul de hotarare. 

La punctul 5 pe ordinea de zi se da cuvantul contabilei care 
prezinta consilierilor locali faptul ca in anul 2020 a fost alocata o 
suma pentru lucrarile pentru scolile din comuna, dar aceasta suma 
nu a fost cheltuita in totalitate si pentru a fi folosita in anul 2021, 
suma trebuie adusa din 2020 in anul 2021. Este vorba de suma de 
120.000 lei. Deasemenea, tot din excedentul anului 2020 trebuie 
adusa suma de 80.000 lei ca va fi necesara la plata contributiilor 
pentru salarii aferente lunilor decembrie 2020 si ianuarie 2021. In 
total, se propune, folosirea sumei de 200.000 lei din excedentul 
anului 2020 pentru cele doua cheltuieli, adica pentru acoperirea 
golurilor de casa la sectiunea de functionare. Se supune la vot si se 
voteaza cu unanimitate de voturi. 

La punctul diverse, domnul primar prezinta cererea 
doctorului veterinar care solicita inchirierea spatiului de langa 
cabinetul veterinar. Acesta doreste si spatiul de langa cabinet 
pentru a deschide o farmacie veterinara. Acesta doreste acest 
spatiu fara plata unei chirii lunare, dar se obliga sa amenajeze 
acest spatiu pe cheltuiala sa, spatiu care este intr-o stare foarte 



proasta, nu este nici racordat la curent electric sau apa, usile si 
geamurile sunt foarte proaste. In plus acesta va plati toate 
utilitatile. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi 
inchirierea spatiului de langa cabinetul veterinar pentru 
deschiderea unei farmacii veterinare, fara plata unei chirii dar cu 
amenajarea spatiului de catre acesta si cu plata utilitatilor lunare. 

Tot la punctul diverse, domnul Apostol Marian solicita ca 
primaria sa faca o adresa la SC Conferic S.A. ca sa remedieze toate 
fisurile parute pe drumul DC 41, drum facut de ei. Secretarul 
general spune ca se va face adresa catre acestia.   
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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