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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 25 februarie 2021
in sedinta ordinara a Consiliului Local Pecineaga, convocată prin
Dispozitia Primarului nr. 54/ din 19.02.2021
Participa la sedinta toti consilierii locali in funcție : Bocai Liviu , Stoian Cristian , Broască
Costel , Mardare Constantin, Makkai Marian , Trifan Gheorghe, Toporău Florin, Tudor Stela, Bernianu
Petrica , Toader Magdalena – Florentin , Grigore Aurel, Nicolae Gheorghe si Hirgau Mihaela – Gabriela.
Pentru satul Vânători participă delegatul Barabaș Aurel . Din partea executivului participa de drept
domnul Stan Niculae, Primarul comunei si secretarul general al comunei , Istrate Maria .
Secretarul general al comunei anunță că participă la ședință un numar de 13 consilieri locali din
numarul de 13 consilieri locali in funcție , este asigurat cvorumul de ședință .
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrică declară deschisă ședința ordinară a Consiliului
Local Pecineaga din data de 25 februarie 2021.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali aprobarea Procesului – verbal al ședinței
anterioare, din data de 28.01.2021, procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de consilieii prezenti la
ședință, fară completări sau adăugiri.
Domnul primar Stan Niculae solicită Președintelui de ședință permisiunea de a lua cuvântul și anunta
propunerea de suplimentare pe ordinea de zi cu trei proiecte de hotărâre :
1.
Proiect de hotarare privind predarea rețelei de apă din Localitatea Pecineaga (cartierul vechi)
catre RAJA CONSTANTA, , inițiator primar STAN Niculae .
2.
Proiect de hotarare privind stabilirea loturilor de teren din pășune pentru amplasarea stânelor,
inițiator primar STAN Niculae
3.
Proiect de hotarare privind darea în administrare a corpului de clădire Școală, situat în Pecineaga
str. Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 82 catre Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga , inițiator primar STAN

Niculae .
Președintele de sedință supune la vot propunerea domnului primar Stan Niculae privind
suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte de hotarare susmentionate , care este votată cu
unanimitate „pentru”, proiectele de hotărâre vor fi trecute la numarul 9, nr. 10 si nr. 11 pe ordinea de zi
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi cu urmatorul continut :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință, inițiator primar Stan Niculae ;
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Listei beneficiarilor de ajutor social și a listei persoanelor
care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local , pentru luna ianuarie 2021, inițiator primar
STAN Niculae ;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeței de pășune disponibilă pentru închiriere în anul
2021, din domeniul privat al comunei Pecineaga inițiator primar STAN Niculae ;
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii imobilului Magazie – construcție ușoară , din
domeniu privat al comunei Pecineaga , inițiator primar STAN Niculae ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare la sfârșitul
trimestruui IV 2020 , inițiator primar STAN Niculae ;
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6.
Proiect de hotarâre privind realizarea Planului Urbanistic de Detaliu al suprafeței de
20.000 mp din domeniul privat al Comunei Pecineaga, inițiator primar STAN Niculae :
7.
Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr.
17/12.03.2010 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a suprafeței de 5.000 mp teren
intravilan amplasat în parcela A78/13, inițiator primar STAN Niculae
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistentilor
personali conform Legii 448/2006 pentru perioada 01.07.2020-31.12.2020, inițiator primar STAN
Niculae ;
9.
Proiect de hotărâre privind predarea rețelei de apă din Localitatea Pecineaga – cartierul
vechi catre RAJA CONSTANTA, initiator primar Stan Niculae ;
10.
Proiect de hotărâre privind stabilirea loturilor de teren din pășune pentru amplasarea
stânelor, inițiator primar STAN Niculae
11.
Proiect de hotarare privind darea în administrare a corpului de clădire Școală, situat în
Pecineaga str. Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 82 catre Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga
12.
Propuneri curente ale administrației publice locale .
Ordinea de zi este votata cu unanimitate pentru .
Se trece la primul punct de zi :
1. Proiect de hotărâre hotarare privind alegerea Președintelui de ședință , inițiator primar STAN
Niculae ;
Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care reiese că Președinte de ședință
domnul Bernianu Petrică a condus ședințele consiliului local pe o perioada de 3 luni și din luna februarie
este necesar sa se aleaga alt președinte de ședință. Propunerile se fac în ordinea alfabetică, astfel este
propus domnul consilier Bocai Liviu pentru a fi ales Președinte de ședință pentru următoarea perioadă de
3 luni, respectiv lunile februarie – aprilie 2021.
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei nr. 2 care este favorabil, raportul si avizul secretarului
general al comunei care sunt favorabile .
Presedintele de sedință invită consilierii să se inscrie la cuvant și se înscrie :
- Domnul consilier Stoian Cristian : arată că domnul Bernianu Petrică a condus în perioada
noiembrie – ianuarie ședințele consiliului, iar aceasta activitate a dobândit experiență .
Presedintele de sedință constată că nu mai sunt inscrieri si supune la vot proiectul de hotarare, care
este votat cu unanimitate pentru . S-a adoptat Hotararea nr. 29.
Domnul Bernianu Petrică multumește consilierilor locali pentru susținerea in activitatea de
Președinte de sedință și îl invită pe domnul consilier Bocai Liviu să preia conducerea ședinței .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei beneficiarilor Legii nr. 416 și a persoanelor apte
de muncă in luna ianuarie 2021 , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier BOCAI Liviu invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care
reiese necesitatea aprobarii Listei beneficiarilor de ajutor social pentru luna ianuarie 2021 conform
prevederilor Legii nr. 416/2001 . Beneficiarii sunt in anexa la proiectul de hotarare .
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei nr. 3 care este favorabil, raportul compartimentului de
asistență socială si avizul secretarului general al comunei care sunt favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvânt și se înscriu :
- Domnul consilier Broască Costel : analizând anexa proiectului de hotărâre am constatat că sunt
cam aceeași beneficiari. Ce pot să remarc este faptul că la nivelul comunei noastre sunt un număr mic de
ajutoare sociale acordate .
- Domnul Primar Stan Niculae : se respectă legea si nu se acordă asistență socială decat celor care
se incadrează pentru a primi aceste beneficii . Se lucrează corect.
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- Domnul Viceprimar Makkai Marian : - mai apar fluctuații privind titularii ajutorului social, mai
ales atunci cand nu completează dosarul cu dovada că nu au refuzat un loc de munca , de către cei apti de
muncă sau dacă nu vin să presteze orele de muncă.
Presedintele de sedinta constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și supune la vot proiectul de
hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 30 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeței de pășune disponibilă pentru închiriere în
anul 2021, din domeniul privat al comunei Pecineaga inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care
reiese ca urmare a miscării animalelor în comună, in fiecare an, până la 1 martie trebuie stabilită suprafața
de pășune care rămâne liberă de sarcini.
Din referatul compartimentului Registru agricol reiese ca este liberă de sarcini suprafața de 54, 0 ha.
Această suprafață se concesionează conform prevederilor legale și a amenajamentului pastoral al
comunei, crescătorilor de animale care au cumpărat animale și nu au pășune concesionată.
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei nr. 2 care este favorabil, raportul compartimentului
registrul agricol si avizul secretarului general al comunei care sunt favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvânt si se inscrie :
- Domnul trifan Gheorghe : se respectă incarcatura de animale la suprafata de păsune ?
- Domnul Viceprimar makkai Marian : se asigură 45 % din necesarul de masă verde , diferența este
asigurata de crescator prin forte proprii.
- Domnul Primar Stan Niculae : având în vedere zona în care este situată comuna noastră, pășunea
este mai săracă. Crescătorii de animale trebuie să respecte obligatiile pentru întreținerea pășunii.
Respectarea perioadei de stabulație este iarăși o problemă , dar speram ca anul acesta sa fie mai bun.
Presedintele de șesință constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și supune la vot proiectul de
hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 31 .
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi :
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii imobilului Magazie – construcție ușoară din
domeniul privat al Comunei Pecineaga , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte raportul de aprobare. Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care
reiese propunerea sa pentru a se închiria imobilul susmentionat pentru locatarii din blocurile de pe strada
Dunărea nr. 2 și 4 din localitatea Pecineaga. S-a construit Magazia , denumita construcție usoară deoarece
nu are fundație, este construită din plăci de OSB și acoperite cu tablă, inpărtită in 24 de compartimente cu
scopul de a fi inchiriată locuitorilor din blocurile de locuinte care aveau diverse magazii și cotețe
improvizate și care reprezentau în fiecare anotimp un focar de infecție. Se propune o chirie de 12,5
lei/mp, respectiv suma de 150 lei / an de fiecare compartiment al magaziei .
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 care sunt favorabile,
raportul compartimentului de resort si avizul secretarului general al comunei care sunt favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvânt și se inscriu :
- Domnul Viceprimar Makkai Marian : magazia a fost compartimentata pentru ca locuitorii
fiecarui apartament din cele doua blocuri să poata inchiria un compartiment al magaziei .
- Domnul consilier Stoian Cristian : am analizat proiectul de hotărâre si din suma propusă anual a fi
obținută din chirie , nu se poate scoate suma investită.
- Doamna Monea Sofia : s-a apreciat o sumă care să poată fi suportata de locatari, având in vedere
că majoritatea sunt în vârsta , pensionari.
- Domnul Primar Stan Niculae : având in vedere că în acea zona s-a amplasat Piața de pește, s-a
făcut si curățenia in spatiul dintre Piața de pește si cele doua blocuri de locuinte. S-au darâmat toate
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improvizatiile facute pe acel teren al comunei , s-a îndepărtat tot gunoiul si s-a construit magazia pentru a
veni in sprijinul locuitorilor de la bloc sa poata depozita lemnele si alte produse necesare care nu pot fi
tinute în apartamente.
- Domnul consilier mardare Constantin : daca refuză să plătească chiria ?
- Domnul Primar Stan Niculae : vor elibera magazia.
- Domnul consilier Stoian Cristian : așa cum am spus și în ședința de comisie, magazia trebuie
întretinută pentru că se degradează daca nu este vopsită sau data cu o substabță care să protejeze .
Președintele de ședință domnul consilier Bocai Liviu constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și
supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea
nr. 32 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare la
sfârșitul trimestrului IV 2020 , inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care
reiese faptul ca este necesara aprobarea situației financiare la sfârșitul trimestrului IV al anului 2020 .
raportul compartimentului de specialitate este favorabil și susținut de doamna Monea Sofia, inspector la
Compartimentul financiar – contabil.
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei de specialitate nr. 1care este favorabil și avizul
secretarului general al comunei care sunt favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvânt , constată că nu sunt înscrieri și supune
la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 33 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
6. Proiect de hotărâre privind realizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru suprafața de
20.000 mp , din domeniul privat al comunei Pecineaga , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedința invita initiatorul proiectului de hotarare să prezinte referatul de aprobare.
Domnul primar Stan Niculae prezinta referatul din care reiese necesitatea realizării unui PUD pentru
terenul în suprafață de 20.000 mp situati in partea de sud a localitătii Pecineaga, la iesirea spre Satul
Vânători . Terenul se întinde între strada Vânătorului la est și canalul ( derea) la vest, la nord strada
Aleea Speranței, iar la sud va fi drumul proiectat pentru exploatare . Acest teren va fi lotizat in loturi de
500 mp pentru a fi acordat în folosință gratuită tinerilor din comuna noastră, beneficiari al Legii nr.
15/2003.
Președintele de ședință solicita avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 care sunt favorabile,
raportul compartimentului de resort și avizul de legalitate al secretarului general care sunt favorabile.
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant, constata ca nu sunt inscrieri si supune
la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate pentru. S-a adoptat Hotararea nr. 34 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 17/12.03.2010
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a suprafeței de 5.000mp teren intravilan
amplasat in parcela A78/13 , initiator Primar STAN Niculae ;
Presedintele de ședință domnul consilier Bocai Liviu invită initiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare prin care
propune revocarea HCL nr. 17/2010 , aceasta având efectul de a trece suprafața de 5.000 mp înapoi in
domeniul privat al comunei. De fapt este vorba de un număr de 10 loturi de teren , fiecare de 500 mp
situate in cartierul nou de locuințe de la ICIL, care la acea data au fost trecute în domeniul public pentru a
putea participa la implementarea proiectului Renașterea satului românesc- 10 case pentru specialiști.
Având în vedere că acest proiect nu a mai parcurs nicio etapă, terenul este nefolosit, loc de aruncat
gunoaie de catre cei din jur și o obligatie de a –l mentine curat de buruieni și gunoaie. Terenurile din jur
4

au fost cumparate, se construiesc locuinte, iar aceste loturi sunt nefolosite si sunt solicitate spre cumpărare
de locuitorii din comună. Mai mult, nu avem posibilitatea financiară de a susține noi o inițiativă pentru a
construi locuinte pentru specialisti in comună și nici multi specialiști.
Președintele de ședință solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 1care este favorabil, raportul
compartimentului de resort și avizul de legalitate al secretarului general care sunt favorabile.
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant, constata ca nu sunt inscrieri si supune
la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate pentru. S-a adoptat Hotararea nr. 35 .
Se trece punctul nr. 8 de pe ordinea de zi :
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului semestrial privind activitatea
asistenților personali conform Legii nr. 448/2006 pentru perioada 01.07-31.12.2020 , inițiator Primar
STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul Bocai Liviu solicita prezentarea referatului de aprobare al
proiectului de hotarare de catre initiator. Initiatorul prezintă referatul din care reiese propunerea spre
aprobare a raportului privind analizarea activității asistentilor personali în trimestrul II al anului 2020 .
Presedintele de sedinta solicita avizul consultativ al Comisiei de specialitate nr. 3 care este
favorabil, raportul compartimentului asistență socială si avizul secretarului general al comunei care sunt
favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvant, , constată ca nu sunt inscriei si
supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate pentru. S-a adopta Hotararea nr. 36 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
9. Proiect de hotărâre privind predarea rețelei de apă din Localitatea Pecineaga – cartierul vechi
catre RAJA CONSTANTA, initiator primar Stan Niculae ;
Presedintele de sedinta invita initiatorul proiectului de hotarare sa prezinte referatul de aprobare .
Domnul primar Stan Niculae prezintă inițiativa predării retelei de apă din localitatea Pecineaga , din
partea de vest a localității, cunoscută local sub numele de cartierul vechi . Alimentarea cu apă se făcea cu
apă din puțul amplasat în zona complexului . În anul 2011 s-a realizat rețeaua de apă în această zonă și
acum avem posibilitatea de a preda reteaua la RAJA SA Constanța- filiala Mangalia pentru exploatarea
ei, având în vedere că in comuna a fost înnoit întreg sistemul de alimentare cu apă, iar acum vor avea o
altă sursă de alimentare .
Președintele de ședință solicită avizul Comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil, raportul
compartimentului urbanism si disciplina in construcții și avizul de legalitate al secretarului general sunt
favorabile.
Președintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu invita consilierii sa se inscrie la cuvant și se
înscriu :
- Doamna consilier Tudor Stela : Sunt 20 de străzi unde rețeaua de apă va fi preluată de RAJA.
Prin modenizările făcute în proiectul de anul trecut se pot prelua și gospodăriile de pe aceste străzi care
vor beneficia de apă la fel ca toți ceilalți locuitori.
- Domnul Primar Stan Niculae : se va asigura apă de calitae, cu analize făcute de cei de la RAJA, nu
mai avem emotii ce rezultate ies, cu nitriti, cu nitrati sau făra, era un stres. Acum apa este din aceeasi
sursa cu a celorlalti locuitori branșati la sistemul de alimentare cu apă.
- Domnul consilier Broască Costel : nu se mai pune problema că se arde pompa, locuitorii vor avea
apă în condiții de exploatare mult mai bună. Care sunt străzile cu reteaua de apă care se predă ?
Domnul Primar Stan Niculae : reteaua care se predă acum are o lungime de 5335 metri și se află pe
strazile : Șoseaua Amzacei , în lungime de 220 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o valoare de
7.988,2 lei ; ISLAZULUI în lungime de 210m, realizată din conducta PEHD DN65 cu o valoare de
7625,1 lei ;APUSULUI , în lungime de 250m, realizată din conducta PEHD DN65, cu o valoare de
9.077,5 lei ; AUREL VLAICU, în lungime de 260 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o valoare
de 9440,6 lei ; DECEBAL, în lungime de 150 m, realizată din conducta PEHD DN65, cu o valoare de
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5446,5 lei ; ALEEA MUȘCATEI, în lungime de 130m, realizată din conducta PEHD DN65, cu o
valoare de 4720,3 lei ; ALEEA BIRUINȚEI, în lungime de 380m, realizată din conducta PEHD DN65, cu
o valoare de 13.797,8 lei ; IZVOR, în lungime de 190m, realizată din conducta PEHD DN65, cu o valoare
de 6898,90 lei ;ORIZONT, în lungime de 195m, realizată din conducta PEHD DN65, cu o valoare de
7080,45 lei ; INTERIOARĂ, în lungime de 170 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o valoare de
6172,7 lei ; FIERĂRIEI, în lungime de 410 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o valoare de
14887,1 lei ; SPORTULUI, în lungime de 120 m, realizată din conducta PEHD DN 90 , cu o valoare de
4357,2 lei ; CUZA VODĂ în lungime de 210 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o valoare de
24697,07 lei ; ALEEA GLADIOLEI, în lungime de 400 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o
valoare de 14524 lei ; MEȘTEȘUGARILOR , în lungime de 500 m, realizată din conducta PEHD DN65
, cu o valoare de 18.155 lei ; ALEEA STEJARULUI în lungime de 150 m, realizată din conducta
PEHD DN65 , cu o valoare de 5446,5 lei ; ALEEA ALUNIȘ, în lungime de 230 m, realizată din
conducta PEHD DN65 , cu o valoare de 8351,3 lei ; ALEEA VIȘINILOR în lungime de 250 m, realizată
din conducta PEHD DN65 , cu o valoare de 9077,5 lei ; ALEEA SOARELUI în lungime de 60 m,
realizată din conducta PEHD DN 50 , cu o valoare de 2178,6 lei ; ALEEA SALCÂMULUI , în lungime
de 380 m, realizată din conducta PEHD DN65 , cu o valoare de 13797,8 lei - realizată in anul 20211 , cu
o valoare totala de 193.720,12 lei .
Președintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si
supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate pentru . S-a adoptat Hotararea nr. 37.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
10. Proiect de hotarare privind stabilirea loturilor de teren din pășune pentru amplasarea stânelor,
inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bocai Liviu invita initiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare. Domnul primar Stan Niculae prezinta in referatul de aprobare propunerea
privind amplasarea unui număr de 11 stâne înafara localităților Pecineaga și Vânători, pentru a respecta
condițiile de mediu și confortul locuitorilor.
Președintele de ședință solicită avizul Comisiei de specialitate nr. 2 care este favorabil, raportul
compartimentului de specialitate și avizul de legalitate al secretarului general , sunt favorabile.
Președintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu invita consilierii sa se inscrie la cuvant și se înscriu
- Domnul consilier Toporău Florin : pentru ce perioadă se stabilesc loturile ?
- Domnul Primar Stan Niculae: se concesionează la fel ca pășunea, perioada maximă este de 10 ani.
- Domnul consilier Trifan Gheorghe : aceste loturi sunt separat de suprafața de teren acordata
pentru păsunatul animalelor ?
- Domnul Primar Stan Niculae : da, pe aceste loturi se amplasează stâna pentru activitățile specifice.
Asa animalele rămân înafara satului. La aceste loturi, asigurăm conducta cu apă și iluminat public.
Președintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si supune
la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate pentru . S-a adoptat Hotararea nr. 38.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a corpului de clădire Școală, situat în
Pecineaga str. Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 82 catre Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga, inițiator
primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu solicita prezentarea Referatului de aprobare de
catre initiator. Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare prin care arată necesitatea
predării corpului de clădire al scolii de la pod catre Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga, spre folosință și
administrare, cu toate beneficiile și obligatiile rezultate din folosirea ei.
Acest corp de cladire face parte din grupul clădirilor folosite de școală pentru organizarea și
desfășurarea procesului de învățământ. În acest corp de clădire a funcționat prima școala din comună.
Inainte de aceasta copii invătau impreună în geamia din comună. După reabilitare, sunt asigurate 3 săli de
clasă, cancelaria, holul și toaleta. Școala are asigurate toate dotările necesare . Incălzirea se face cu
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centrală termică amplasată in magazia anexă. Corpul de clădire are o curte vastă pentru a desfășura elevii
diverse activități. Imobilul face parte din domeniul public al comunei Pecineaga .
Președintele de ședință solicită avizul Comisiei de specialitate nr. 3 care este favorabil, raportul
compartimentului de specialitate și avizul de legalitate al secretarului general , sunt favorabile.
Președintele de sedinta domnul consilier Bocai Liviu invita consilierii sa se inscrie la cuvant ,
constata ca nu sunt inscrieri la cuvant si supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate
pentru . S-a adoptat Hotararea nr. 39 .
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi :
12.Probleme curente ale administrației publice locale
Președintele de ședință invită consilierii locali să se înscrie :
- Secretarul general al comunei doamna Istrate Maria : prin adresa nr. 3981 / 12.02.2021 înregistrată
la Primăria Pecineaga cu nr. 919/16.02.2021, Instituția Prefectului Județul Constanța ne aduce la
cunoștință că în urma exercitării atribuțiilor de verificare a legalitații efectuate asupra Hotărârii nr. 12
adoptată de Consiliul Local Pecineaga în ședința ordinară din data de 28.01.2021 constatările făcute și
solicită revocarea hotărârii . Secretarul general al comunei citește adresa susmenționată, pentru a lua
cunoștință consilierii locali de constatările făcute de Instituția Prefectului.
- Domnul Primar Stan Niculae : am adus la cunoștință acum consilierilor locali, în prima ședință
vom iniția un proiect de hotarâre și vom revoca HCL nr. 12/ 28.01.2021, chiar dacă punctul nostru de
vedere diferă de criticile aduse in urma exercitării atribuțiilor de verificare a legalitații efectuate de
Instituția Prefectului.
- Domnul consilier Broască Costel : propunerea este bună domnule primar . După revocare se va
iniția un nou proiect de hotarare prin care aprobăm organigrama și statul de funcții.
Președintele de ședință constată că nu mai sunt înscriei la cuvânt și constată ca acest punct pe ordinea
de zi este încheiat..
Președintele de ședința constată că s-au discutat toate aspectele cu privire la ordinea de zi,
multumește consilierilor pentru participare si declara inchisa sedinta. Sedinta se incheie la ora 17:00.

Presedinte de ședinta
Consilier
BOCAI Liviu

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
ISTRATE Maria
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