ROMANIA
COMUNA PECINEAGA JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
Stefan Cel Mare, Nr. 61 Tel.: 0040-(0)241-858510 Fax: 0040-(0)241-858524
e- mail : www.secretariat@primaria-pecineaga.ro

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 28 ianuarie 2021
in sedinta ordinara a Consiliului Local Pecineaga, convocată prin
Dispozitia Primarului nr. 11/ din 21.01.2021
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 d8 ianuarie ecembrie 2021.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali aprobarea tuturor Proceselor verbale de sedinta
anterioare , neaprobate pana la aceasta data , avand in vedere ca toate sunt postate in Monitorul oficial al
comunei, procesele – verbale sunt aprobate cu unanimitate de consilieii prezenti la ședință, fară
completări sau adăugiri.
Domnul primar Stan Niculae solicită Președintelui de ședință solicita permisiunea de a lua cuvântul și
anunta propunerea de suplimentare pe ordinea de zi a unui proiectul de hotarare care trebuie supus dezbaterii si
aprobarii consiliului local in regim de urgenta, si anume : Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de
cooperare intre Inspectoratul General de Politie Constanța prin Postul de Poliție Pecineaga și Consiliul Local
Pecineaga ., inițiator primar STAN Niculae .

Președintele de sedință domnul consilier Bernianu Petrică supune la vot propunerea domnului
primar Stan Niculae privind suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare susmentionat , care este
votată cu unanimitate „ pentru ” și va fi numarul 26 pe ordinea de zi .
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi cu urmatorul continut :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2021
pentru indeplinirea prevederilor Legii nr. 416/2001 , inițiator viceprimar MAKKAI Marian
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 decembrie 2020, inițiator primar
STAN Niculae ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe
termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Comuna Pecineaga, inițiator primar STAN
Niculae ;
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea organizării Rețelei școlare în Comuna Pecineaga în anul
școlar 2021-2022, inițiator primar STAN Niculae ;
5. Proiect de hotărâre privind completarea art. 20 din Statutul ADI Apă – Canal Constanța , inițiator
primar STAN Niculae
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de poziție , avizarea
documentației de atribuire și acordarea mandatelor necesare pentru finalizarea documentației de
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atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de
colectare, transport și transfer al deșeurilor, inițiator primar STAN Niculae ;
7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren intravilan în suprafată de 6914 mp și
construcțiile C5 în suprafață de 631 mp și construcția C6 în suprafață de 603 mp , initiator STAN
Niculae ;
8. Proiect de hotărâre privind realizarea raportului de evaluare a lotului de teren în suprafață
de 2000mp situat pe str. Șoseaua Amzacei FN cu număr cadastral 103631, din domeniul privat al
comunei Pecineaga , inițiator primar STAN Niculae ;
9. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic
general al Comunei Pecineaga, inițiator primar STAN Niculae :
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcții pe anul 2021
inițiator primar STAN Niculae
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficientii care stau la baza determinarii salariilor de
baza pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Pecineaga
județul Constanta , inițiator primar STAN Niculae ;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației consilierilor locali in anul 2021 ,
initiator primar Stan Niculae ;
13. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103753 doamnei Agiu Nicoleta ,
inițiator primar STAN Niculae
14. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103656 doamnei Ardelian AnaMaria , inițiator primar STAN Niculae ;
15. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103750 doamnei Croitoru
Florentina- Amalia initiator STAN Niculae ;
16. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103657 doamnei SÎRBU – MARE
Elena-Ana Inițiator primar STAN Niculae ;
17. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103680 domnului CALANCEA
Marin Vasile , inițiator primar STAN Niculae ;
18. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103754 domnului COSTIȚĂ
Constantin , inițiator primar STAN Niculae ;
19. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103677 domnului TOADER
Florian- Cristian initiator primar STAN Niculae ;
20. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103676 domnului TOADER
Boniamin- Gabriel, inițiator primar STAN Niculae ;
21. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103754 domnului UNGUREANU
Adrian , inițiator primar STAN Niculae ;
22. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103754 domnului SCHINTEIE
Ionuț - Romică , inițiator primar STAN Niculae ;
23. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103755 domnului GRECU
Constantin , inițiator primar STAN Niculae ;
2

24. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103754 domnului GHEORGHIU
Florin , inițiator primar STAN Niculae ;
25. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali in comisia de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Pecineaga în anul
2020 , inițiator primar STAN Niculae ;
26.
Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Inspectoratul
General de Politie Constanța prin Postul de Poliție Pecineaga și Consiliul Local Pecineaga ,
inițiator primar STAN Nicula :
27.
Propuneri curente ale administrației publice locale .
Ordinea de zi este votata cu unanimitate pentru .
1. Se trece la primul punct de zi :
1. Proiect de hotărâre hotarare privind aprobarea
Președintele de sedinta, domnul consilier Stoian Cristian invită inițiatorul proiectului de hotarare
sa prezinte raportul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta raportul de aprobare din care
reiese necesitatea aprobarii Planului de lucrari și acțtiuni de interes local in comuna Pecineaga , in anul
2021.
Aceste lucrări sunt prestate de către beneficiarii de ajutor social. Lucrările si actiunile prezentate
in anexa proiectului de hotarare sunt planificate pe intregul an, unele dintre ele sunt sezoniere, cum ar fi
toaletarea pomilor, intretinerea spatiului verde in parc, iar altele au un caracter permanent, cum ar fi :
curatenia pe domeniul public si privat al comunei, curatenia in stațiile de autobuz, intretinerea si curatarea
santurilor de scurgere, curatenia in fata scolilor, a gradinitei si altele.. Lucrarile si actiunile de inter local
pentru anul 2021 sunt prezentate 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 sedință invită consilierii să se inscrie la cuvant, constată că nu sunt inscrieri si
supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate pentru . S-a adoptat Hotararea nr. 3.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei beneficiarilor Legii nr. 416 și a persoanelor apte
de muncă in luna decembrie 2020 , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica invită inițiatorul proiectului de
hotarare sa prezinte raportul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta raportul de aprobare din
care reiese necesitatea aprobarii Listei beneficiarilor de ajutor social pentru luna decembrie 2020 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 , constată că nu sunt înscrieri și
supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea
nr. 4 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea
pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Comuna Pecineaga, inițiator primar
STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte raportul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care
reiese necesitatea aprobarii Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu
si lung a serviciului de salubrizare din Comuna Pecineaga. Proiectul de hotarare a fost initiat ca urmare a
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masurii indicate spre realizare, in urma controlului in domeniul protectiei mediului. Strategia este
propusa intrucat la aceasta data comuna nu are inca aprobata strategia de dezvoltare pentru perioada 2020
– 2027 .
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei nr. 3 care este favorabil, raportul
compartimentului achiziții publice si avizul secretarului general al comunei care sunt favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvânt si se inscrie domnul consilier Stoian
Cristian :
- Aceasta Strategie privește serviciul de salubrizare ?
- Domnul primar Stan Niculae : da, facem parte din proiectul mare ak județului Constanța.
Presedintele de șesință constată că nu sunt înscrieri și supune la vot proiectul de hotarare care este votat
cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 5 .
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea organizării Rețelei școlare în Comuna Pecineaga în
anul școlar 2021-2022, inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte raportul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care
reiese necesitatea aprobării de către Consiliul local a organizării Rețelei școlare in anul școlar 2021- 2022
Prin adresa nr. 6978A/2020 Inspectoratul Școlar Județean Constanța ne-a comunicat acordarea
avizului conform pentru organizarea Rețelei școlare in anul scolar 2021- 2022. Conform avizului
susmentionat, organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Pecineaga se face dupa urmatoarea structura
: Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga – unitate de invățămant cu personalitate juridica , la care sunt
arondate urmatoarele unitati fara personalitate juridica : Gradinita cu Program Normal Pecineaga,
Gradinita cu Program Normal Vanatori și Scoala Primara Vanători .
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei nr. 3 care este favorabil, raportul
compartimentului de resort si 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. 6 .

5. Proiect de hotărâre privind completarea art. 20 din Statutul ADI Apă – Canal Constanța ,
inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta domnul consilier Bernianu Petrica invită inițiatorul proiectului de
hotarare sa prezinte raportul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare
din care reiese faptul ca este necesara aprobarea de catre Consiliul local a art. 20 din Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitara Apă – Canal Constana, unde comuna noastra este membră..
Prin adresa nr. 77/ 06.10.2020 inregistrata la Primaria Pecineaga cu nr. 5029/04.01.2021 Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanța ne aduce la cunoștință ca urmare starii de alertă ăn
care se află Romania, nu se mai pot organiza evenimente ăn spații inchise cu un număr mai mare de 50 de
persoane , pentru prevenirea răspandirii SARS-CoV-2, iar asociația are 70 de membri. Pentru a nu se
bloca activitatea asociației se propune completarea art. 20 din statut cu alin. (8) prin care sa se poata
desfasura sedintele adunarii generale a asociatilor si prin sistem multimedia , fara a fi necesară prezența
fizică a membrilor, iar buletinele de vot vor fi comunicate asociației prin serviciul de curierat – poștă, sau
e-mail.
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 3 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 , constată că nu sunt înscrieri și supune la
vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 7 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de poziție ,
avizarea documentației de atribuire și acordarea mandatelor necesare pentru finalizarea
documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor, 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 aprobarii actului adtional
susmentionat . Documentația este foarte amplă și privește serviciul de salubrizare denumit masterplan , la
nivelul județului Constanța , desfășurat prin ADI Dobrogea.
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. 8 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren intravilan în suprafată de 6914 mp
și construcțiile C5 în suprafață de 631 mp și construcția C6 în suprafață de 603 mp , initiator STAN
Niculae ;
Presedintele de ședință domnul consilier Bernianu Petrică invită initiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care reiese
ca este necesară aprobarea dezmembrarii imobilului alcatuit din suprafata de 6914 mp aferent
construcțiilor C5 ăn suprafață construita de 631 mp și C6 in suprafață construita de 603 mp, ca urmare a
solicitarii de cumparare a locuintelor din aceste imobile . Imobilul se află in domeniul privat al Comunei
Pecineaga si se propune realizarea dezmembrarii astfel: lotul 1/1 in suprafata de 895 mp , C5 in
suprafata de 631 mp situat pe strada Cuza Voda nr. 17 cu nr. Cadastral 103758 , lotul 1/ 2 in suprafata
de 895 mp , C6 in suprafata de de 603 mp , situat pe strada Cuza – Voda nr. 17, nr. Cadastru 103759 si
lotul nr. 1/3 in suprafata de 512 mp situat pe strada Cuza – Voda nr. 17, cadastru nr. 103760. Cele doua
constructii C5 si C6 sunt ocupate in mare parte de locuitori ai comunei Pecineaga care initial au lucrat la
fostul CAP Pecineaga , iar dupa desfiintarea acestuia , dupa evenimentele din anul 1989 au ramas in
comuna . In urma dezmembrarii imobilul va fi vandut in conditiile legii , persoanelor care locuiesc in
aceste imobile si doresc sa cumpere locuinta .
Președintele de ședință solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 2 care este 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. 9 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
8. Proiect de hotărâre privind realizarea raportului de evaluare a lotului de teren în suprafață de
2000mp situat pe str. Șoseaua Amzacei FN cu număr cadastral 103631, din domeniul privat al
comunei Pecineaga , inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de ședință domnul consilier Bernianu Petrică invită initiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care reiese
necesitatea intocmirii raportului de evaluare al lotului de teren in suprafață de 2000 mp , inscris in Cartea
funciara cu nr. 103631 , din domeniul privat al comunei Pecineaga . Evaluarea terenului este necesara
pentru ca acesta sa poata fi concesionat.
Președintele de ședință solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 2 care este favorabil, raportul
compartimentului de resort și avizul de legalitate al secretarului general care sunt favorabile.
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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. 10 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Urbanistic general al Comunei Pecineaga,
inițiator primar STAN Niculae :
Presedintele de sedinta invita initiatorul proiectului de hotarare sa prezinte referatul de aprobare .
Domnul primar Stan Niculae arata ca Planul urbanistic general al Comunei Pecineaga trebuie reactualizat,
intrucat a trecut peroada de 10 ani de cand a fost elaborat si acum este necesara actualizarea acestuia, asa
cum au aparut modificarile in teren. Actualizarea va fi efectuata de aceeasi care au realizat PUG-ul , in
colaborare cu o comisie , constituita prin dispozitie a primarului . PUG-ul comunei Pecineaga a fost
aprobat prin HCL nr. 51/2010 ,valabil conform prevederilor legale pentru o perioada de 10 ani, cu
posibilitatea prelungirii acesteia cu 1 an . Deja suntem in perioada de prelungire a termenului de
valabilitate si este necesara actualiazarea . Se propune realizarea documentatiilor cu aceeasi societate care
a elaborat documentatia si in urma cu 10 ani, pentru actualizarea si imbunatatirea datelor corespunzatoare
situatiei actuale din teritoriu.
Președintele de ședință solicită avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 care sunt favorabile,
raportul compartimentului urbanism si disciplina in construcții și avizul de legalitate al secretarului
general sunt favorabile.
Președintele de sedinta domnul consilier bernianu Petrica 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. 11 .
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcții pe anul 2021
inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica invita initiatorul proiectului de hotarare
sa prezinte referatul de aprobare. Domnul primar Stan Niculae prezinta in referatul de aprobare
propunerea privind organigrama si statul de functii, propuneri care sa determine structura functiilor pentru
a acoperi atributiile si sarcinile de serviciu . Numarul posturilor din aparatul de specialitate al primarului
comunei Pecineaga conform OG nr. 63/2010 este de 23 , la care se adauga 3 postruri pentru Politia
locala, cate 1 post la 1000 de locuitori, in total 26 de postruri. In cele 26 de posturi sunt incluse si cele
doua postruri de demnitate publica de primar si viceprimar .
In referatul de aprobare initiatorul propune reorganizarea institutiei .Se propune : desfiintarea
functiei contractuale de consilier al primarului si infiintarea in locul acesteia a functiei de sofer pentru
buldoescavatorul pe care comuna il detine , obtinut prin GAL cu fonduri europene și trebuie sa fie
condus de o persoana cu atestat in domeniul conducerii utilajelor de acest tip. Se propune desfiintarea
postului de bibliotecar . Se propune inființarea unei funcții publice de inspector clasa I gradul profesional
debutant pentru compartimentul asistență socială si autoritate tutelara. Se propune transformarea functiei
publice vacante de referent clasa a III-a gradul profesional asistent in functie publica de executie vacanta
de Inspector clasa I gradul profesional superior la compartimentul administrarea patrimoniului si protectia
mediului . Se propune redenumirea postului contractual de guard in functia contractuala de femeie de
servciu, intrucat denumirea acestui post nu se mai regaseste Codul COR , cu numirea in functia cu noua
denumire a persoanei care ocupa aceasta functie. Inafara celor 26 de functii mai sunt un numar de 24 de
angajati in posturi contractuale de asistenti personali pentru persoane incadrate in gradul de handicap
grav.
Presedintele de sedinta solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabi;, referatul de
aprobare si avizul de legalitate al secretarului general , care sunt favorabile.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica invita consilierii sa se inscrie la cuvant si
se inscriu :
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- Domnul consilier Stoian Cristian : reducerea postului de la biblioteca are loc ca urmare a ce a
facut Alina asta – vara ?
- Raspunde domnul Primar Stan Niculae : Nu, asa consider ca este buna structura aparatului de
specialitate al primarului, asa am gandit ca vom putea acoperi didtribuirea sarcinile si obligatiile de
serviciu care revin spre rezolvare in primarie.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt inscrieri la cuvant si supune la vot proiectul de
hotarare , care este votat astfel : cu 9 voturi pentru , exprimate de urmatorii consilieri : Makkai Marian ,
Trifan Gheorghe, Toporău Florin, Tudor Stela, Bernianu Petrica , Toader Magdalena – Florentin ,
Grigore Aurel, Nicolae Gheorghe si Hirgau Mihaela – Gabriela :
- Cu 4 voturi abtinere exprimate de urmatorii consilieri : Bocai Liviu , Stoian Cristian , Broască
Costel , Mardare Constantin,
- Cu zero voturi impotriva.
Potrivit art. 139 alin. 1 raportat la art. 5 lit. ee) din OUG nr. 57/2019 . Proiectul de hotarare a intrunit
un numar de 9 voturi pentru si 4 voturi abtinere, care potrivit art. 139 alin. (10) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ se numara la voturile impotriva.S-a adoptat Hotararea nr. 12 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficientii care stau la baza determinarii salariilor de
baza pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Pecineaga
județul Constanta , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta domnul consilier Bernianu Petrica solicita prezentarea Referatului de
aprobare de catre initiator. Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare privind stabilirea
coeficienților care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Primăriei comunei Pecineaga .Se face precizarea că sunt propusi aceeasi
coeficienți care au stabilit și până acum , respectiv modul de calcul. Coeficientii sunt prezentati in anexe
la proiectul de hotarare.
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 Bernianu Petrica 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. 13 .
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației consilierilor locali in anul 2021 , initiator
primar Stan Niculae ;
Presedintele de ședinta, domnul consilier Bernianu Petrica invită inițiatorul proiectului de hotarare sa
prezinte referatul de aprobare . Domnul Primar Stan Niculae prezinta referatul de aprobare din care reiese
necesitatea aprobarea indemnizației consilierilor locali in anul 2021 . Având în vedere că indemnizația
lunara a persoanelor alese în funcții de demnitate publică a fost stabilita pentru anul 2021 sa rămână la
nivelul lunii decembrie 2020 ( care este la nivelul lunii decemrie 2019) , se propune ca și indemnizația
lunară a consilierilor locali sa ramână la nivelul lunii decembrie 2020, cu aceeși modalitate de acordare,
prevăzută de codul administrativ privind participarea la ședințe.
Președintele de ședinta solicită avizul consultativ al Comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil,
raportul compartimentului de specialitate si 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. 14 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
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13. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 8 cu număr cadastral 103753 doamnei Agiu Nicoleta ,
inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 8 situat in Pecineaga strada Aleea Soarelui , in suprafata de 350 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr.
3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 15.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
14.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 36 cu număr cadastral 103656 doamnei Ardelian Ana- Maria
, inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 36 situat in Pecineaga strada Decebal, in suprafata de 428 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate
nr. 3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 16.
15.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 5 cu număr cadastral 103750 doamnei Croitoru FlorentinaAmalia initiator STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 5 situat in Pecineaga strada Aleea Soarelui , in suprafata de 350 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate
nr. 3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 17.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
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16.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 35 cu număr cadastral 103657 doamnei SÎRBU – MARE
Elena-Ana , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 35 situat in Pecineaga strada Cuza- Voda , in suprafata de 480 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr.
3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 18 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi .
17.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 12 cu număr cadastral 103680 domnului CALANCEA Marin
Vasile , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 12 situat in Pecineaga strada Orizont, in suprafata de 480 mp pentru construirea unei locuinte
proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de Legea nr.
15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea Comisiei
constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate
nr. 3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 19.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
18. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 1 cu număr cadastral 103754 domnului COSTIȚĂ Constantin
, inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 8 situat in Pecineaga strada Aleea Soarelui , in suprafata de 469 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Președintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 3
care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 20.
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19.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 3 cu număr cadastral 103677 domnului TOADER FlorianCristian initiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 3 situat in Pecineaga strada Aleea Margaretei , in suprafata de 519 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr.
3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 21.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
20.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 2 cu număr cadastral 103676 domnului TOADER BoniaminGabriel, inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 2 situat in Pecineaga strada Aleea Margaretei , in suprafata de 592 mp pentru construirea
unei locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute
de Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza
propunerea Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de
acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr.
3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 22.
21.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 16 cu număr cadastral 103754 domnului UNGUREANU
Adrian , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 16 situat in Pecineaga strada Orizont, in suprafata de 480 mp pentru construirea unei locuinte
proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de Legea nr.
15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea Comisiei
constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr.
3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.Presedintele invita consilierii sa se
înscrie 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. 23.
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Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
22. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 37 cu număr cadastral 103754 domnului SCHINTEIE
Ionuț - Romică , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 16 situat in Pecineaga strada Cuza Voda, in suprafata de 300 pentru construirea unei locuinte
proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de Legea nr.
15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea Comisiei
constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr.
3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 24.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
23. Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe în
condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 4 cu număr cadastral 103755 domnului GRECU Constantin ,
inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 4 situat in Pecineaga strada Aleea Soarelui , in suprafata de 310 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 3
care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 25.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
24.
Proiect de hotarare privind acordarea în folosință gratuită pentru construirea unei locuințe
în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 1 cu număr cadastral 103740 domnului GHEORGHIU
Florin , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta solicita initiatorului sa prezinte referatul de aprobare . Domnul primar Stan
Niculae arata ca este necesara aprobarea proiectului de hotarare pentru acordarea in folosinta gratuita a
lotului nr 6 situat in Pecineaga strada Aleea Margaretei, in suprafata de 603 mp pentru construirea unei
locuinte proprietate personala in conditiile Legii nr. 50/1991 si cu respectarea termenelor prevazute de
Legea nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . Proiectul de hotarare are la baza propunerea
Comisiei constituita pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind indeplinirea criteriilor de acordare.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita avizul Comisiei de specialitate
nr. 3 care este favorabil, raportul compartimentului urbanism , disciplina in constructii si amenajarea
teritoriului si avizul de legalitate al secretarului general comunei.
Presedintele de sedinta domnul Bernianu Petrica 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. 26.
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Se trece la urmatorul punct pe ordinea de zi
25.
Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali in comisia de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Pecineaga în anul
2020 , inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petruca solicita domnului primar Stan Niculae ,
initiatorul proiectului de hotarare sa prezinte referatul de aprobare. Domnul primar sustine ca potrivit
prevederilor Codului administrativ, evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului
general se face de catre o comisie, formata din primar si doi consilieri locali. Pentru evaluarea
performantelor profesionale individuale ale doamnei Istrate Maria , secretarul general al comunei
Pecineaga , sunt propusi sa faca parte din comisie alaturi de primar, domnii consilieri Stoian Cristian si
Makkai Marian . Consilierii locali prezenti in sedinta sunt de acord cu propunerea celor doi consilieri
locali.
Presedintele de sedinta solicita avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local, care este
favorabil , referatul compartimentului de specialitate si avizul de legalitate
Presedintele de sedinta domnul consilier Bernianu Petrica invita consilierii sa se inscrie la cuvant,
constata ca nu sunt inscriei si supune la vot proiectul de hotarare, care este votat cu unanimitate pentru .
S-a adoptat Hotararea nr. 27.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de cooperare intre Inspectoratul General
de Politie Constanța prin Postul de Poliție Pecineaga și Consiliul Local Pecineaga , inițiator primar
STAN Niculae
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrica solicita initiatorului sa prezinte referatul
de aprobare. Domnul Primar Stan Niculae, prezinta referatul de aprobare din care reiese propunerea de
adoptare a unei hotarari privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Inspectoratul Judetean de
Politie Constanta prin Postul de Politie Pecineaga si Consiliul Local Pecineaga .
Protocolul are scopul de a asigura colaborarea intre efectivele MAI si personalul Politiei locale din
aparatul de specialitate al primarului comunei Pecineaga , in vederea asigurarii sigurantei cetateanului in
comuna . protocolul cuprinde modul de cooperare si obiectivele colaborarii celor doua institutii.
Presedintele de sedinta , domnul consilier bernianu Petrica solicita avizul comisiei nr. 2 care este
favorabil. Referatul compartimentului Politie locala si 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. 28.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi :
27. Probleme curente ale administrației publice locale
Preedintele de ședință invită consilierii locali să se înscrie la cuvânt și se inscrie :
- Domnul consilier Broasca Costel : in perioada cat a nins si a viscolit, s-au mai inchiriat utilaje din
alta parte pentru curatarea zapezii de pe drumuri ?
- Raspunde domnul Viceprimar Makkai Marian : nu, am folosit buldoescavatorul . A fost foarte
util, am facut treaba buna cu el. Si la cat a nins, nu era nevoie si alta interventie. Ne descurcam cu
buldoescavatorul.
- Domnul primar Stan Niculae : nu a fost o situație cu înzăpezirea . S-a curățat să nu se depună și
am reușit să păstrăm străzile bune pentru circulat. S-a intervenit și noaptea și seara foarte târziu. Am
făcut echipă cu angajații de la administrativ.
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Presedintele de sedinta domnul consilier Bernianu Petrica constată că nu mai sunt înscrieri la
cuvant la acest punct de pe ordinea de zi .
Presedintele de sedinta constată că s-au discutat toate aspectele cu privire la ordinea de zi,
multumeste consilierilor pentru participare si declara inchisa sedinta. Sedinta se incheie la ora 17:00.

Presedinte De Sedinta
Consilier
BERNIANU Petrica

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
ISTRATE Maria
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