
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL NĂENI 
 
 
 

PROCES  - VERBAL 
încheiat astăzi 31 martie 2021 

 
 

 când a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Năeni la care au 
participat un număr de 9 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 februarie 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 zii cu doua 
puncte: primul punct suplimentar se refera la desfiintarea postului de 
consilier personal al primarului si modificarea organigramei si a statului de 
functii in acest sens si al doilea punct se refera la cererea Asociatiei 
„Centenar Unio” de a inchiria un spatiu pentru desfasurarea de activitati a 
acestei asociatii. 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 proiectul de 
hotarare privind neasumarea responsabilitatii UAT Naeni a organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente 
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2021-2023. Primaria 
Naeni nu are capacitatea de a face achizitia acestor produse si se va delega 
acest atribut catre Consiliul Judetean Buzau. 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 revocarea Hotararilor de consiliu local 
nr.40/2020 privind concesionarea carierei de piatra si nr. 3/2021 privind 
completarea preambulului Hotararii nr. 40/2020 deoarece concesionarea 
bunurilor de pe domeniul public nu se poate face pentru desfasurarea de 
activitati pentru aducerea de foloase unor societati comerciale private. 



Conform Legii 50/1991 cu modificarile ulterioare la art. 13 alin. 2, 
„Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de 
construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea 
documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii”. Se supune la vot si se 
voteaza cu unanimitate de voturi revocarea celor doua hotarari, dupa care 
se trece la punctul urmator. 

La punctul trei pe ordinea de zi contabilul primariei prezinta 
consilierilor locali indicatorii comunicati pana la aceasta data, dar nefiind 
comunicate toate sumele care fac parte din bugetul lucal, urmeaza ca 
bugetul pentru anul 2021 sa fie aprobat luna urmatoare, cand sunt 
comunicate toate sumele.  

La punctul patru pe ordinea de zi primarul comunei prezinta 
consilierlor locali faptul ca din cauza recesiunii si a neutilitatii acestui post, 
propune desfiintarea postului de consilier local din organigrama. Doamna 
consilier Proscanu Tatiana intervine si intreaba ca acum patru ani cand a 
fost angajata alta persoana in acest post erau bani? Cum de s-a tinut 
angajata o persoana patru ani care nu a facut nimic si acum nu mai sunt 
bani! Ar fi bine ca si viceprimarul sa-si dea demisia deoarece a fost sustinut 
la voturi prin santaj. Primarul le spune consilierilor locali faptul ca i-a 
propus persoanei care ocupa aceasta functie sa treaca la Serviciul de 
Salubrizare, dar aceasta a refuzat. Se supune la vot desfiintarea postului de 
consilier personal al primarului si modificarea organigramei in acest sens si 
se voteaza cu 7 voturi pentru, 1 abtinere a doamnei Proscanu Tatiana iar 
domnul consilier Ene Gheorghe a parasit sala de sedinta neparticipand la 
vot. 

La punctul cinci pe ordinea de zi se prezinta cererea Asociatiei 
„Centenar Unio”. Sunt prezenti in sedinta doua persoane din cadrul 
asociatiei care le prezinta consilierilor locali faptul ca doresc sa inchirieze 
sediul fostei scoli din satul Varf. Vor sa i-a fonduri europene, in jur de 
30.000 de euro pentru amenajarea si reabilitarea acestui spatiu pentru a 
desfasura activitati culturale, cursuri de perfectionare. Se vor angaja si trei 
persoane din comuna care vor avea contract de munca cu caracter 
permanent. Rolul acestei asociatii nu este de a aduce si a distribui ajutoare. 
Rolul asociatiei este de a desfasura activitati cultural – educationale. 
Consilierii locali sunt de acord ca aceasta cladire sa fie inchiriata, conform 
legislatiei in vigoare, avand in vedere ca aceasta a fost scoala si figureaza ca 
scoala in acest moment, dar sa se respecte profilul care a fost descris pentru 
activitatile ce se vor desfasura in aceasta locatie. 



La punctul diverse, domnul Guta Constantin intreaba daca s-au trimis 
notificari catre persoanele din comuna si nu numai, privind taxele, 
impozitele si amenzile datorate la bugetul local. Primarul raspunde ca au 
fost instiintate toate persoanele care au datorii la bugetul local. 

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. In plus, 
jumatate din asfaltul turnat deja s-a degradat. Primarul raspunde ca va lua 
legatura cu acestia pentru a remedia situatia dar deocamdata acestia au 
sistat lucrarile din cauza anotimpului rece. 

Primarul le mai spune consilierilor locali ca va initia un proiect de 
impadurire la nivelul comunei Naeni, prin plantarea unor arbori in zonele 
unde este necesar acest lucru. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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