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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 16.12.2019 în cadrul ședinței ordinare de consiliu local, convocată 
în baza Dispoziției Primarului nr.182 din 10.12.2019, ședință care s-a desfășurat în sala 
de ședințe a Primăriei Comunei Secuieni. 
 Din totalul de 13 consilieri la ședință participă un număr de 11  consilieri. 
 La ședință mai participă d-l Primar Vasile Ivancea ,  d-nul Bejenariu Cristian 
secretarul comunei Secuieni , județul Neamț și d-nul Ionel Ciocan director al SC Rossal 
SRL. D-nul Primar invită pe d-l Ciocan să comunice punctul de vedere cu privire la 
majorarea prețului la colectarea deșeurilor. D-nul Ionel Ciocan director al SC Rossal SRL 
prezintă proiectul SMID care a fost început în anul 2010 . Deasemeni a precizat că atunci 
toate primăriile au crezut că vor scăpa de gunoaie, dar nu a fost așa , tarifele au fost 
fundamentate după numărul de populație de la acea vreme. În Legea salubrizării se 
prevede că Primăriile răspund de deșeurile de la poarta gospodăriilor . În acest moment 
România plătește pentru neîndeplinirea sarcinilor privind colectarea selectivă a 
gunoiului și în fiecare an se va mări suma de plătit până când reușim să colectăm selectiv 
, populația ar trebui să înțeleagă acest lucru. D-l Ionel Ciocan propune să se voteze noile 
prețuri întrucât s-a majorat salariul minim de la 1450 la 2080 lei. 
 Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în 
ședința de consiliu local din data de 29.11.2019  care se aprobă  cu 11 voturi pentru. 
 În continuare domnul Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință prezintă 
ordinea de zi a ședinței: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru 
anul fiscal 2020; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 
pentru trimestrul IV , al anului 2019; 
 3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de salubrizare 
pentru Dascălu Andreea-Maria; 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat pentru 
anul 2019 
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces a autovehiculelor și 
utilajelor aparținând S.C. Danlin XXL SRL  pe drumurile publice aflate în domeniul public 
al comunei Secuieni ,județul Neamț; 
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces a autovehiculelor și 
utilajelor aparținând S.C. Dragoș Invest SRL  pe drumurile publice aflate în domeniul 
public al comunei Secuieni ,județul Neamț; 
 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
 Domnul Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință  solicită puncte de vedere 
cu privire la ordinea de zi . Se înscrie la cuvânt d-l Dumbravă Viorel  care  propune 
suplimentarea ordinii de zi cu punctul Diverse . Nemaifiind alte   discuții se supune la vot 
propunerea pentru  ordinea de zi și se aprobă   cu 11 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul fiscal 2020. Domnul 
Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință solicită puncte de vedere cu privire la 
proiectul de hotărâre prezentat. se înscrie la cuvânt d-l consilier iordănescu Mihai care 
solicită lămuriri cu privire la materia impozabilă . Răspunde d-l Primar că materia 
impozabilă reprezintă tot ce trebuie impozitat de pe raza comunei. Nemaifiind alte 
discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot și se aprobă    cu 11  voturi 
pentru.  
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre 
aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul IV , al anului 2019.  
Domnul Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință solicită puncte de vedere cu 



privire la proiectul de hotărâre prezentat.. Nefiind  discuții pe marginea proiectului de 
hotărâre se supune la vot și se aprobă    cu 11  voturi pentru..  
 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind   scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru Dascălu Andreea-Maria  . 
Domnul  Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință solicită puncte de vedere  cu 
privire la proiectul de hotărâre prezentat . Nefiind  discuții pe marginea proiectului de 
hotărâre se supune la vot și se aprobă    cu 11  voturi pentru..  
 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind rectificarea bugetului general consolidat pentru anul 2019. Domnul  Nechita 
Vasile-Marian, președinte de ședință solicită puncte de vedere cu privire la proiectul de 
hotărâre prezentat. Nefiind discuții  pe marginea proiectului de hotărâre se supune la 
vot și se aprobă    cu 11  voturi pentru. 
 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind acordarea dreptului de acces a autovehiculelor și utilajelor aparținând S.C. 
Danlin XXL SRL  pe drumurile publice aflate în domeniul public al comunei Secuieni 
,județul Neamț . Domnul  Nechita Vasile-Marian, președinte de ședință solicită puncte de 
vedere cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. Se înscrie la cuvânt d-l consilier 
Iordănescu Mihai   care întreabă ce va transporta autovehiculele . D-l primar explică că este 
vorba de drumul de la limita cu județul Bacău. Se înscrie la cuvânt d-l consilier Samson 
Constantin care întreabă ce se va întâmpla cu casele de pe lângă aceste drumuri. D-l primar a 
precizat că autovehiculele trebuie să respecte legislația așa cum este prevăzut și în proiectul de 
hotărâre. 
 Nemaifiind alte   discuții se supune la vot propunerea pentru  ordinea de zi și se 
aprobă în   cu 11  voturi pentru . 
 Se trece la punctul 6 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind acordarea dreptului de acces a autovehiculelor și utilajelor aparținând S.C. Dragoș Invest 
SRL  pe drumurile publice aflate în domeniul public al comunei Secuieni ,județul Neamț. Domnul  
Nechita Vasile-Marian, președinte de ședință solicită puncte de vedere cu privire la 
proiectul de hotărâre prezentat.. Nefiind  discuții  pe marginea proiectului de hotărâre se 
supune la vot și se aprobă    cu 11  voturi pentru. 
 Se trece la punctul 7 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind alegerea președintelui de ședință. Domnul  Nechita Vasile-Marian, președinte de 
ședință solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Se înscrie la cuvânt 
d-l viceprimar care propune ca viitorul președinte de sedință să fie votat d-nul consilier 
Dumbravă Viorel. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi 
pentru propunerea ca d-l consilier Dumbravă Viorel să fie președinte de ședință pentru 
următoarele trei luni. 
 Se trece la punctul Diverse și se înscrie la cuvânt d-l consilier Dumbravă Viorel  
care aduce la cunoștință d-lui primar că în ședința din luna anterioară s-a discutat 
despre sume de bani pentru cadouri la copiii de la Școala Gimnazială . Răspunde d-l 
primar care anunță că joi în fața grădiniței din Secuieni vor veni toți elevii de la școală 
unde vor primi cadouri. 
 D-l consilier Dumbravă Viorel  precizează că biserica din satul Butnărești se află 
în reparații și că ar trebui ca în anul 2020 să se acorde o sumă de bani ca ajutor pentru 
finalizarea lucrărilor.  
 Nemaifiind alte probleme de discutat , se declară încheiată ședința de consiliu 
local. 
 
     Președinte de ședință 

Vasile-Marian  Nechita 
 

       Secretar general al comunei, 
 

        Cristian Bejenariu 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


