
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA SECUIENI 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SECUIENI 
 

DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2019 
 

 Ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Secuieni a fost convocată prin Dispoziția Primarului   nr. 171 din 22.11.2019 , în  
conformitate cu prevederile  art. 133 alin.(1)  din OUG nr.57/2019 , privind Codul administrativ, pentru data de 29 noiembrie 2019 ora 
16:00 la sediul primăriei comunei Secuieni. 
 La ședință participă  domnul Primar Ivancea Vasile și  domnul Bejenariu Cristian secretar general comună . 
 D-nul  Nechita Vasile-Marian , președinte de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței pe care consilierii o aprobă în unanimitate 
de voturi. 
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.73 din 28.09.2016 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul  ,,Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Secuieni, Structura Butnărești, Comuna Secuieni, jud.Neamț”; 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 30 din 29.11.2005 privind înființarea, organigrama și numărul 
de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Secuieni, județul Neamț; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Secuieni județul Neamț pentru anul 2019; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor ce vor fi ocupate pentru 
realizarea obiectivului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA SECUIENI CU SATELE SECUIENI,  SECUIENII NOI 
ȘI BAȘTA, JUDEȚUL NEAMȚ”; 
 5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat pentru anul 2019; 
 

Titlurile hotărârilor aprobate și modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenți 
 

Nr.  
Crt. 

Nr. 
hotăr

âre 

Titlul hotărârii Nr. total 
consilieri 

locali 

Cosilieri 
Prezenți 

Consilieri 
absenți 

Voturi 
exprimate 

Consilieri care 
au votat 

împotrivă,sau 
abținut 

Obs 

Pentru  Împotrivă Abțineri 

1. 70 Hotărâre pentru 
modificarea HCL nr.73 din 
28.09.2016 privind 

13 13 - 13 - - - - 



aprobarea investiției și a 
indicatorilor tehnico - 
economici pentru 
obiectivul  ,,Reabilitare și 
modernizare Școala 
Gimnazială Secuieni, 
Structura Butnărești, 
Comuna Secuieni, 
jud.Neamț”,județul Neamț 

2. 71 Hotărâre privind 
modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 30 
din 29.11.2005 privind 
înființarea, organigrama 
și numărul de personal 
ale Serviciului Voluntar 
pentru Situații de 
Urgență al comunei 
Secuieni, județul Neamț 

13 13 - 13 -- - - - 

3. 72 Hotărâre privind 
aprobarea organigramei 
şi a statului de funcţii 
pentru aparatul de 
specialitate al Primarului 
comunei Secuieni județul 
Neamț pentru anul 2019 

13 13 - 13 - - - - 

4. 73 Hotărâre privind 
aprobarea concesionării 
și punerea la dispoziția 
concesionarului a 
terenurilor ce vor fi 
ocupate pentru realizarea 
obiectivului „ÎNFIINȚARE 
DISTRIBUȚIE GAZE 
NATURALE ȘI RACORDURI 
ÎN COMUNA SECUIENI CU 

13 13 - 13 - - - - 



SATELE SECUIENI,  
SECUIENII NOI ȘI BAȘTA, 
JUDEȚUL NEAM” 

5. 74 Hotărâre cu privire la 
stabilirea  impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 
2020 

13 13 - 13 - - - - 

6. 75 Hotărâre privind 
rectificarea bugetului 
general consolidat 
pentru anul 2019 

13 13 - 13 - - - - 

Notă : În conformitate cu dispozițiile art.10 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, minuta se va 
face publică la sediul Primăriei, prin afișare. 

 
Secretar general al comunei Secuieni, 

Bejenariu Cristian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


