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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 10 iunie 2021 în ședința extraordinara a Consiliului Local Pecineaga,
convocată prin Dispoziția Primarului nr. 96 / 07.06.2021

Participă următorii consilieri locali: Makkai Marian, Trifan Gheorghe, Toporău
Florin, Tudor Stela, Bernianu Petrică, Broască Costel, Grigore Aurel, Stoian Cristian,
Bocai Liviu, Nicolae Gheorghe. Lipsesc nemotivat următorii consilieri locali: Hîrgău
Mihaela-Gabriela, Toader Magdalena-Florentina și Mardare Constantin.
Din partea executivului participa de drept domnul Stan Niculae, primarul
comunei și secretarul general al comunei cu atribuții delegate cu caracter temporar prin
dispoziția nr.90 din 25.05.2021 doamna Cozma Mihaela.
Secretarul general al comunei anunță că participă la ședință un număr de 10
consilieri locali din numărul de 13 consilieri locali în funcție, este asigurat cvorumul de
ședință. Ședința are loc în sala de ședințe din primăria Pecineaga.
Președinte de ședință este domnul consilier Broască Costel, care declară deschisă
ședința extraordinară a Consiliului Local Pecineaga din data de 10 iunie 2021.
Președintele de ședința supune la vot ordinea de zi cu următorul conținut :
1.
Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință
2.
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga
nr. 50/22.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Pecineaga, inițiator primar STAN Niculae;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Pecineaga, inițiator primar STAN
Niculae;
Ordinea de zi este votata cu unanimitate "pentru ".
Se trece la discutarea primului punctului de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință, inițiator primar
STAN Niculae.
Domnul primar Stan Niculae solicită să i-a cuvântul cu privire la proiectului de
hotărâre de la punctul nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință, prezintă referatul de
aprobare arătând că domnul Bocai Liviu a condus ședințele consiliului local pe o
perioada de 3 luni și că a fost propus și ales președinte de ședință domnul consilier
Broască Costel de la ședința din 31.05.2021, unde domnul Bocai Liviu a lipsit nemotivat.
Președinte de ședință pentru următoarea perioadă de 3 luni, respectiv lunile iunieaugust 2021, a fost ales domnul consilier Broască Costel.
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Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel solicită avizul Comisiei
nr. 2 care este favorabil, raportul și avizul secretarului general al comunei care sunt
favorabile.
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt și constată că nu
sunt înscrieri la cuvânt, supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat cu
unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 61.
Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi :
2. Proiect de
hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local
Pecineaga nr. 50/22.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Pecineaga,inițiator primar STAN
Niculae.
Președintele de ședință, domnul consilier Broască Costel, învită la prezentarea
referatului de aprobare al proiectului de hotărâre de către inițiator. Inițiatorul domnul
primar Stan Niculae arată că prin adresa nr. 3838/26.05.2021 transmisă de Instituția
Prefectului - Județului Constanța și înregistrată la Primăria Pecineaga cu nr.
3461/02.06.2021, se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr.
50/23.04.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, motivul invocat
fiind acela că nu a fost trecut expres termenul de 30 de zile prevăzut de art. 408 din
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.
Domnul primar Stan Niculae spune că nu a avut invocat în partea introductivă
art. 408 din OUG nr.57/2019, întrucât nu a considerat necesar și că în afara acestui
aspect proiectul de hotărâre întrunește toate condițiile legale.
Președintele de ședință solicită avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.
2, care prezentată aviz favorabil.
Raportul la proiectul de hotărâre și avizul de legalitate al secretarului general al
comunei care sunt favorabile.
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt.
Însăși președintele de ședință, domnul consilier Broască Costel dorește să știe de ce
trebuia expres trecut acest termen de 30 de zile?
Îi răspunde domnul consilier Stoian Cristian că trebuie să treacă cele 30 de zile de la
comunicare către Instituția Prefectului a hotărârii și după să se facă demersurile necesare
aplicării hotărârii.
Președintele constată că nu sunt înscrieri la cuvânt și supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat cu unanimitate " pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 62.
Se trece la discutarea punctului trei de pe ordinea de zi:

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului comunei Pecineaga, inițiator primar STAN
Niculae.
Președintele de ședința domnul consilier Broască Costel invită inițiatorul
proiectului de hotărâre să prezinte referatul de aprobare.
Domnul primar Stan Niculae prezintă referatul de aprobare al proiectului de
hotărâre prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții.
Concret se procedează la reorganizarea instituției, având în vedere realizarea unei
structuri a organigramei în așa fel încât cu respectarea numărului de posturi prevăzut de
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OG nr. 61/2010 în instituție să acoperim atribuțiile personalului în vederea realizării unei
administrații locale mai bune decât până acum.
Prin reorganizarea instituției, potrivit art. 518 din OUG nr. 57 privind Codul
administrativ se face redenumirea unor compartimente, înființarea, desființarea sau
transformarea unor funcții publice sau contractuale.
Aparatul de specialitate al primarului comunei Pecineaga trebuie sa cuprindă un
număr de 23 funcții, în acest număr fiind incluse și cele 2 funcții de demnitate publica, și
anume primarul și viceprimarul.
Poliția locală are prevăzute un număr de 3 posturi, corespunzător numărului de
locuitori, și anume un post de poliție locală la 1000 locuitori.
În luna ianuarie a fost aprobată organigrama prin Hotărârea nr. 12/ 28.01.2021,
care a fost ulterior revocată prin Hotărârea nr. 41/30.03.2021, la solicitarea Instituției
Prefectului și tot la solicitarea Instituției Prefectului revocarea
Hotărârii nr.
50/22.04.2021.
Prin inițierea unui nou proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei, am
ținut cont de toate solicitările și părerile enunțate.
Președintele de ședință solicită avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.
1, care prezentată aviz favorabil.
Raportul la proiectul de hotărâre și avizul de legalitate al secretarului general al
comunei care sunt favorabile.
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt și ar dori să știe de
ce este necesar să fie aprobată din nou organigrama și ștatul de funcții ?
Îi răspunde domnul primar Stan Niculae că trebuie respectată procedura, astfel nu
avem organigrama și ștatul de funcții aprobate conform legii.
Președintele de ședință constată că nu sunt înscrieri la cuvânt și supune la vot
proiectul de hotărâre care este votat cu 7 voturi " pentru", 0 voturi " abțineri", 3
voturi „ împotriva" din totalul de 10 consilieri prezenți și 13 consilieri în funcție .
S-a adoptat Hotărârea nr. 63.

Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel, constată că au fost
discutate toate aspectele cu privire la ordinea de zi, mulțumește consilierilor pentru
participare și declară închisă ședința. Ședința se încheie la ora 1600.

Președinte de ședință
Consilier
BROASCĂ Costel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
cu atribuții delegate
COZMA Mihaela
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