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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 23.01.2020 în cadrul ședinței ordinare de consiliu local, convocată 
în baza Dispoziției Primarului nr.11 din 17.01.2020, ședință care s-a desfășurat în sala 
de ședințe a Primăriei Comunei Secuieni. 
 Din totalul de 13 consilieri la ședință participă un număr de 13  consilieri. 
 La ședință mai participă  d-nul Bejenariu Cristian secretarul general al comunei 
Secuieni , județul Neamț. 
 Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în 
ședința de consiliu local din data de 18.12.2019  care se aprobă  cu 11 voturi pentru și 
două voturi din partea d-lor consilieri Chelaru Iulian și Buduroiu Costică care s-au 
abținut . 
 În continuare domnul Dumbravă Viorel  , președinte de ședință prezintă ordinea 
de zi a ședinței: 
 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Secuieni, 
jud.Neamț pentru a realiza și întocmi Raportul de evaluare a performanțelor individuale 
ale secretarului general al comunei Secuieni pentru activitatea desfășurată în anul 2019; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului 
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colectării deșeurilor provenite din 
gospodării și adoptarea unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei 
 Domnul Dumbravă Viorel  , președinte de ședință  solicită puncte de vedere cu 
privire la ordinea de zi. Nemaifiind alte   discuții se supune la vot propunerea pentru  
ordinea de zi și se aprobă în unanimitate  cu 13 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind mandatarea primarului comunei Secuieni, jud.Neamț pentru a realiza și întocmi 
Raportul de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei 
Secuieni pentru activitatea desfășurată în anul 2019. Domnul Dumbravă Viorel  , 
președinte de ședință  solicită puncte de vedere cu privire la proiectul de hotărâre 
prezentat. 
  Se înscrie la cuvânt d-l consilier Samson Constantin  care  întreabă de ce se 
numește acum secretar general  . Domnul Dumbravă Viorel  , președinte de ședință  
solicită d-lui secretar să explice. D-l secretar explică că în noul Cod administrativ 
denumirea de secretar a devenit secretar general. 
 Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot și se 
aprobă    cu 13  voturi pentru.  
  Se trece la punctul 2 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019. Domnul Dumbravă Viorel  , 
președinte de ședință  solicită puncte de vedere cu privire la proiectul de hotărâre 
prezentat. Se înscrie la cuvânt d-l consilier Iordănescu Mihai care precizează că 
utilizarea excedentului s-a orientat către cele trei obiective de investiții precizate în 
proiectul de hotărâre. 
 Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot și se 
aprobă    cu 13  voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind aprobarea colectării deșeurilor provenite din gospodării și adoptarea unor 
măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei. Domnul Dumbravă Viorel  , 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 
13  voturi pentru. 
 



 Nemaifiind alte probleme de discutat , se declară încheiată ședința de consiliu 
local. 
 
     Președinte de ședință 

Viorel Dumbravă 
 
 

       Secretar general al comunei, 
 

        Cristian Bejenariu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


