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 când a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Năeni la 
care au participat un număr de 11 consilieri din totalul de 11 aleşi. 

Şedinţa este deschisă de secretarul comunei, care după 
apelul făcut, constată legalitatea desfăşurării acesteia şi declară 
deschisă şedinţa. Se trece la ordinea de zi 
 Se dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, care prezintă 
ordinea de zi. Secretarul general propune suplimentarea ordinei 
de zi cu un punct si anume cu un proiect de hotarare privind 
desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 
pentru evaluarea activitatii secretarului general pentru anul 2019. 
Este supusa la vot ordinea de zi cu punctul adaugat si se voteaza 
cu unanimitate de voturi dupa care se trece la fiecare punct in 
parte. 

La primul punct de pe ordinea de zi, in lipsa contabilului 
primariei, se da cuvantul secretarului general al comunei, care 
prezinta consilierilor locali raportul privind inchiderea 
exercitiului financiar contabil pentru anul 2019, raport prin care 
se consemneaza un excedent de 14.235,11 lei la sectiunea 
functionare si de 0,50 de bani la sectiunea de dezvoltare la data de 
31.12.2019. Se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de 
voturi inchiderea exercitiului financiar contabil pentru anul 2019, 
dupa care se trece la punctul urmator. 

La punctul doi 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 
2020, 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. Se supune la vot acest 
plan si se voteaza cu unanimitate de voturi, dupa care se trece la 
punctul urmator. 

La punctul trei se prezinta consilierilor locali adresa 
societatii Romprest Energy SRL prin care solicita consiliului local 
majorarea tarifelor de colectare a deseurilor incepand cu data de 
01.01.2020. Aceasta majorare ar fi necesara datorita cresterii 
salariului minim pe economie si a majorarii tarifului la tona 
depusa la groapa de gunoi. Consilierii locali spun ca nu mai vor ca 
gunoiul sa fie colectat doar de la coltul strazii si vor ca gunoiul sa 
fie colectat de la fiecare gospodarie in parte. Sa se faca serviciul de 
salubrizare propriu, sa se achizitioneze de catre primarie o masina 
de gunoi si sa ne gospodarim singuri. Mai bine se aproba 
infiintarea serviciului propriu de salubrizare si achizitionare de 
masina de gunoi. Se supune la vot majorarea tarifelor de colectare 
a deseurilor prestate de catre cei de la Romprest Energy SRL si 
proiectul de hotarare este respins prin votul impotriva dat de toti 
ce 11 consilieri prezenti la sedinta. 

La punctul patru pe ordinea de zi se supune spre dezbatere si 
aprobare cererea de concesionare a unei suprafete de teren de 
2000 m.p. de catre numitii Bogdan Dan si Robe Florin, suprafata 
de teren situata in zona unde aveau loc serbarea comunei. Nefiind 
niciun detaliu despre suprafata exacta a acelui teren, categoria de 
folosinta, daca se afla in domeniul public sau privat al comunei 
precum si detalii despre persoanele care vor sa 
concesioneze(acestea nefiind in sedinta), se propune amanarea 
analizarii si votarii acestei cereri pentru o sedinta urmatoare. Se 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ca aceasta 
cerere sa fie dezbatuta intr-o alta sedinta. 

La punctul cinci pe ordinea de zi se dezbate cererea 
domnului Godeanu Neculai care doreste inchirierea spatiului de 
langa fostul CEC pentru a deschide un magazin alimentar. In 



sedinta se prezinta un nepot al acestuia care prezinta consilierilor 
locali ca doreste inchirierea acestui spatiu si daca i se aproba 
acesta il va amenaja, il va imbunatati si va pastra in bune conditii 
acest spatiu. La acest moment cererea a fost facuta pe persoana 
fizica deoarece nu are o societate infiintata. Doamna Proscanu 
Tatiana intervine si spune ca doreste si ea sa inchirieze acest 
spatiu si ca aceasta inchiriere sa se faca prin licitatie publica. Se 
supune la vot ca acest spatiu sa fie inchiriat si in principiu 
consilierii locali sunt de acord, urmand ca primarul, prin 
compartimentele achizitii publice si contabilitate, sa se demareze 
procedurile de scoatere a acestuia la licitatie publica. Doamna 
Proscanu Tatiana s-a abtinut de la vot spunand ca va participa la 
licitatie. 

La punctul sase pe ordinea de zi se dezbate cererea preotului 
paroh de la Parohia Fintesti care solicita un ajutor banesc de 
100.000 lei pentru construirea unei capele in satul Fintesti. 
Depune in acest sens un dosar ce contine devize si schite cu 
aceasta capela care are in componenta sa, capela, o sala de mese si 
o casa parohiala. Suma totala de construire a acesteia se ridica la 
aproximativ 1.000.000 lei. Se supune la vot acordarea sumei de 
100.000 lei de la bugetul local pentru Parohia Fintesti in vederea 
construirii capelei si a celorlalte anexe si cu patru voturi pentru 
(grupul PNL) si 7 abtineri, cererea acestuia se respinge. 

La punctul sapte pe ordinea de zi se solicita desemnarea a 
doi consilieri locali care sa faca parte din comisia numita de 
primarul comunei pentru evaluarea activitatii secretarului general 
pentru anul 2019. Doamna Negoita Gabriela il propune pe domnul 
Manolache Vasile Viorel iar doamna Coman Rodica il propune pe 
domnul Diaconescu Neculai. Se supune la vot si se voteaza cu 
unanimitate de voturi ca domnii Manolache Vasile Viorel si 
Diaconescu Neculai sa faca parte din comisia care va fi constituita 
de catre primarul comunei pentru evaluarea activitatii pentru 
anul 2019 a secretarului general al comunei Naeni. 

La punctul diverse, domnul consilier Manolache Vorel 
propune ca in sedinta urmatoare sa se aprobe inchirierea 



buldoexcavatorului catre locuitorii comunei Naeni sau a 
societatilor si stabilirea unei taxe in acest sens. 
 După ultimele precizări se încheie şedinţa de consiliu local. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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