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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 30.10.2019 în cadrul ședinței ordinare de consiliu local, convocată 
în baza Dispoziției Primarului nr.150 din 24.10.2019, ședință care s-a desfășurat în sala 
de ședințe a Primăriei Comunei Secuieni. 
 Din totalul de 13 consilieri la ședință participă un număr de 12  consilieri. 
 La ședință mai participă d-l Primar Vasile Ivancea și  d-nul Bejenariu Cristian 
secretarul comunei Secuieni , județul Neamț.  
 Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în 
ședința de consiliu local din data de 26.09.2019  care se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 În continuare domnul Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință prezintă 
ordinea de zi a ședinței: 
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea 
DelGaz Grid S.A. pentru suprafața totală de 1144 mp teren  din domeniul public al  
comunei Secuieni ,județul Neamț; 
 2. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului local în 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în învățământ  de la  Școala Gimnazială 
Comuna Secuieni , județul Neamț ; 
 3. Proiect de hotărâre privind  scutirea de la plata taxei de salubrizare 
pentru familia Micu Vasile și Micu Ana; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice  a 
comunei Secuieni  , județul Neamț pentru anul 2020; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii solutiei tehnice pentru 
obiectivul de  investiţiei „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR 
MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”; 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile 
pentru obiectivul de  investiţie„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR 
MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”; 
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat pentru 
anul 2019; 
 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, 
pentru trimestrul III , al anului 2019. 
 9. Proiect de hotărâre privind  constituirea dreptului de proprietate pentru o 
suprafață de teren ocupată de curți-construcții. 
 Domnul Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință  solicită puncte de vedere 
cu privire la ordinea de zi . Nefiind   discuții se supune la vot propunerea pentru  ordinea 
de zi și se aprobă  cu 12  voturi pentru . 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea DelGaz Grid S.A. pentru suprafața 
totală de 1144 mp teren  din 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-nul Primar care precizează că prin 
acest proiect se modernizează instalațiile electrice din satul Secuienii Noi pentru 
limitarea avariilor. Nemaifiind  discuții pe marginea proiectului de hotărâre se supune la 
vot și se aprobă  cu 12 voturi pentru .  



 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
privind   desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de Evaluare și 
Asigurare a Calității în învățământ  de la  Școala Gimnazială Comuna Secuieni , județul 
Neamț. Domnul  Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință solicită propuneri  cu 
privire la proiectul de hotărâre prezentat . Se înscrie la cuvânt d-l consilier Dumbravă 
Viorel care propune ca d-l viceprimar să fie reprezentantul Consiliului local în Comisia 
de Evaluare și Asigurare a Calității în învățământ  de la  Școala Gimnazială Comuna 
Secuieni , județul Neamț  Nemaifiind  alte propuneri se supune la vot  și  și se aprobă  cu 
12 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 familia Micu Vasile și Micu Ana. 
Domnul  Nechita Vasile-Marian  , președinte de ședință solicită puncte de vedere  cu 
privire la proiectul de hotărâre prezentat .. Se înscrie la cuvânt d-na consilier Oțel Maria 
care aduce la cunoștință că știe că aceste persoane sunt plecate la muncă în străinătate . 
Se înscrie la cuvânt d-nul consilier Rojniță Sorin care precizează că atât timp cât au casa 
în comună ar trebui să plătească taxa de salubrizare. Nemaifiind alte discuții pe 
marginea proiectului de hotărâre se supune la vot și se aprobă în cu 12 voturi pentru .  
 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre   
pentru aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice  a comunei Secuieni  , județul 
Neamț pentru anul 2020. 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 12 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind aprobarea modificarii solutiei tehnice pentru obiectivul de  investiţiei 
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, 
COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT” . 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 12 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 6 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru obiectivul de  
investiţie„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT 
SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”. Domnul  Nechita Vasile-Marian, 
președinte de ședință solicită puncte de vedere cu privire la proiectul de hotărâre 
prezentat. Se înscrie la cuvânt d-nul consilier Iodănescu Mihai care consideră că suma 
pentru reabilitarea dispensarului este prea mare. Se înscrie la cuvânt d-nul consilier 
Samson Constantin care întreabă care sunt cheltuielile neeligibile . D-l Primar răspunde 
că cheltuielile care se fac din bugetul local sunt neeligibile .Nemaifiind alte discuții  pe 
marginea proiectului de hotărâre se supune la vot și se aprobă  cu 12 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 7 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. Se înscrie la cuvânt d-nul Primar care a precizat că și consilierii 
locali din partea PSD trebuiau să susțină la Consiliul Județean pentru a primi bani mai 
mulți că și la comuna noastră sunt probleme de rezolvat nu numai la comunele unde 
sunt primari PSD. Nemaifiind alte discuții  pe marginea proiectului de hotărâre se 
supune la vot și se aprobă  cu 12 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 8 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, pentru trimestrul III , 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 12 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 9 al ordinii de zi  și a fost prezentat proiectul de hotărâre  
privind   constituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de teren ocupată de 
curți-construcții. 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 12 voturi pentru . 
 Nemaifiind alte probleme de discutat , se declară încheiată ședința de consiliu 
local. 
 
     Președinte de ședință 

Vasile-Marian  Nechita 
       Secretar general al comunei, 

 
        Cristian Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


