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PROCES
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2021
în ședința

ordinară a Consiliului Local Pecineaga
convocată prin Dispoziția Primarului nr. 86 / 21.05.2021

Participă următorii consilieri locali: Makkai Marian, Trifan Gheorghe, Toporău Florin,
Tudor Stela, Bernianu Petrică, Stoian Cristian, Broască Costel, Mardare Constantin, Bocai Liviu,
Grigore Aurel, Toader Magdalena-Florentina, Nicolae Gheorghe și Hîrgău Mihaela-Gabriela.
Pentru satul Vânători participă delegatul Barabaș Aurel.
Din partea executivului participa de drept domnul primar Stan Niculae, doamna Cozma
Mihaela cu atribuții delegate de secretar general cu caracter temporar prin dispoziția nr.90 din
25.05.2021 și doamna Anton Elena inspector superior la compartimentul financiar - contabil.
Secretarul general al comunei, în temeiul art.138, alin.(15) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din
data de 22.04.2021.
Procesul verbal este aprobat în unanimitate, cu 13 voturi "pentru " din 13 consilieri prezenți,
față de 13 consilieri în funcție, neexistând obiecții cu privire la datele consemnate în acesta.
Ședința este condusă de domnul președinte de ședință Bocai Liviu, ales pentru o perioadă de
3 luni - H.C.L. nr. 29 / 19.02. 2021.
Domnul Primar solicită președintelui de ședință permisiunea de a lua cuvântul și anunță
propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrana pentru polițiștii locali din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Pecineaga în anul 2021, inițiator primar Stan Niculae.
Președintele de ședință supune la vot propunerea domnului primar Stan Niculae privind
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre susmenționat, care este votat cu unanimitate
„pentru”, proiectul de hotărâre va fi trecut la numărul 7, pe ordinea de zi.
În baza art.135, alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
primarul comunei, cel care a cerut convocarea Consiliului local pentru ședința ordinară, supune
aprobării proiectul de ordine de zi cu următorul conținut :
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei beneficiarilor de ajutor social și a listei
persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local, pentru luna aprilie 2021,inițiator
primar Stan Niculae;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
Comunei Pecineaga pentru anul 2021, inițiator primar Stan Niculae;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare la
sfârșitul trimestrului I/ 2021, inițiator primar Stan Niculae;
4.
Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Pecineaga în Sistemul Național
Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar ( SNEP), inițiator
primar Stan Niculae;
5.
Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale în H.C.L. Pecineaga nr.
82/16.12.privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de
funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei PECINEAGA, inițiator
primar Stan Niculae;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare durabilă în
perioada 2021-2-27 a Comunei Pecineaga Județul Constanța,inițiator primar Stan Niculae;
7.
Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrana pentru polițiștii locali din

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pecineaga în anul 2021, inițiator primar Stan
Niculae;
8.
Propuneri curente ale administrației publice locale.
Ordinea de zi este votată cu unanimitate pentru de consilierii prezenți la ședință, fără completări
sau adăugiri.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu propune trecerea la punctul nr. 1 al ordini de zi
aprobate și anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei beneficiarilor de ajutor social și a listei
persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local, pentru luna aprilie 2021, inițiator
primar Stan Niculae;
Domnul președinte de ședință invită inițiatorul proiectului de hotărâre să prezinte referatul
de aprobare la proiectul de hotărâre din care reiese necesitatea aprobării listei beneficiarilor de ajutor
social pentru luna aprilie 2021, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, beneficiarii sunt în anexa la
proiectul de hotărâre.
Președintele de ședința solicită avizul comisiei nr. 3 care este favorabil, raportul
compartimentului de asistență socială și avizul secretarului general al comunei care sunt favorabile.
Președintele de ședință invita consilierii să se înscrie la cuvânt. Nu sunt înscrieri la cuvânt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 53.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Pecineaga pentru anul 2021, inițiator primar Stan Niculae;
Președintele de ședință domnul consilier Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotărâre
să prezinte referatul de aprobare.
Domnul primar Stan Niculae prezintă referatul de aprobare din care reiese faptul că este
necesară această rectificare pentru buna funcționare a activității administrației publice locale și
solicită doamnei Anton Elena inspector superior la compartimentul financiar - contabil să citească
raportul compartimentului de specialitate la proiectul de hotărâre privind transferarea și utilizarea
sumelor din excedentul anului 2020, în secțiunea de dezvoltare pentru investiții; modul de repartizare
a sumelor; pentru obiectivele de investiție:
- Tramă stradala pentru tronsonul de la Grădiniță – Cap de linie - suma de 189.580 lei;
- Rețea electrică – suma de 61.000 lei;
- Reabilitare conductă apă cartier din partea de Nord- Est – suma de 52.070 lei;
- Sistem informatic plata online a impozitelor și taxelor – suma de 22.000 lei;
- Înființare PUG – suma de 10.000 lei;
- "Piața agroalimentară de Pește” - suma de 226.840 lei;
- "Înființare dispensar uman în comuna Pecineaga" prin programul PNDL - suma de 540.254,01 lei.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil și
avizul secretarului general al comunei care sunt favorabile.
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt; se înscrie domnul consilier
Broască Costel, care solicită lămuriri cu privire la defalcarea sumelor alocate. Lămuririle le primește
de la d-na Anton Elena inspector superior compartiment financiar-contabil și de la domnul Makkai
Marian viceprimarul comunei. Se mai înscrie la cuvânt domnul consilier Nicolae Gheorghe, care
precizează că mai sunt porțiuni în localitate unde trama stradală nu a fost refăcută. Răspunde domnul
primar că au în vedere și acele porțiuni pentru viitor.
Se constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și se supune la vot proiectul de hotărâre care este
votat cu unanimitate "pentru ".
S-a adoptat Hotărârea nr. 54 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare la sfârșitul
trimestrului I/ 2021, inițiator primar Stan Niculae;
Președintele de ședință domnul consilier Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotărâre

să prezinte referatul de aprobare.
Domnul Primar Stan Niculae prezintă referatul de aprobare din care reiese faptul că este
necesară aprobarea situației financiare la sfârșitul trimestrului I al anului 2021, raportul
compartimentului de specialitate este favorabil și susținut de doamna Anton Elena, inspector la
compartimentul financiar – contabil.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil și avizul
secretarului general al comunei care sunt favorabil.
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt, constată că nu sunt înscrieri și
supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 55.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Pecineaga în Sistemul Național Electronic
de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar ( SNEP), inițiator primar Stan
Niculae;
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu dă cuvântul domnului primar pentru a citi proiectul
de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.
Are cuvântul doamna contabil Anton Elena care citește raport la proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil și avizul
secretarului general al comunei care este favorabil.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu solicită înscrieri la cuvânt.
Nu sunt.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu supune la vot proiectul de hotărâre care este votat
cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 56.
5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale în H.C.L. Pecineaga nr.
82/16.12.privind aprobarea privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de
funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei PECINEAGA,
inițiator primar Stan Niculae;
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotărâre să prezinte
referatul de aprobare. Domnul primar arată că este necesară inițierea proiectului de hotărâre pentru a
pune în legalitate activitatea compartimentului impozite, taxe și executări silite din primăria
Pecineaga, în sensul că aceste taxe au fost încasate corect, dar în hotărârea care le consacră nu s-a
aplicat coeficientul de indexare pentru anul 2021 și au fost trecute sume mai mici.
Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare de 500 lei la care se aplică coeficientul de
indexare de 3,8 % și reiese suma de 519 lei și s-a rotunjit suma de 520 lei.
Taxa pentru vizarea anuală a avizului de funcționare 300 lei lei la care se aplică coeficientul
de indexare de 3,8 % și reiese suma de 311 lei și s-a rotunjit suma de 310 lei.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 2 care este favorabil și avizul
secretarului general al comunei care este favorabil.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu solicită înscrieri la cuvânt.
Nu sunt.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu supune la vot proiectul de hotărâre care este votat
cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 57.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de dezvoltare durabilă în perioada
2021-2-27 a Comunei Pecineaga Județul Constanța,inițiator primar Stan Niculae;
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu dă cuvântul domnului primar pentru a citi proiectul
de hotărâre și referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 2 care este favorabil și avizul
secretarului general al comunei care este favorabil.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu solicită înscrieri la cuvânt, se înscrie domnul

consilier Stoian Cristian, care dorește să știe cum se numește societatea care a elaborat Strategia
Integrată de Dezvoltare durabilă 2021-2027.
Îi răspunde domnul Makkai Marian viceprimarul comunei, că societatea se numește S.C.
Project Management Solutions S.R.L.
Se constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt și se supune la vot proiectul de hotărâre care este
votat cu unanimitate "pentru ".
S-a adoptat Hotărârea nr. 58 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
7. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrana pentru polițiștii locali din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Pecineaga în anul 2021, inițiator primar Stan Niculae;
Președintele de ședință domnul consilier Bocai Liviu invită inițiatorul proiectului de hotărâre
să prezinte referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.
Domnul primar Stan Niculae arată că consideră că este necesară acordarea normei de hrană
pentru polițiștii locali din aparatul de specialitate al primarului comunei Pecineaga în anul 2021, în
sumă egala cu cea stabilita potrivit art 18 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, pentru salariații Primăriei Pecineaga - funcționarii publici și
personalul contractual.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 1 care este favorabil și avizul
secretarului general al comunei care este favorabil.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu solicită înscrieri la cuvânt.
Nu sunt.
Domnul președinte de ședință Bocai Liviu supune la vot proiectul de hotărâre care este votat
cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 59 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
8. Propuneri curente ale administrației publice locale.
Președintele de ședință domnul consilier Bocai Liviu invită consilierii să se înscrie la cuvânt.
Se înscrie domnul consilier Mardare Constantin care dorește să știe când se vor face campanii
de sterilizare pentru câinii vagabonzi aflați pe domeniul public ? sau când vor fi adunați câinii fără
stăpâni?
Îi răspunde domnul primar care spune că există un contract în derulare pentru strângerea
câinilor fără stăpâni de pe domeniul public; dar sunt și cetățeni care nu sunt de acord cu această
acțiune, ceea ce împedică rezolvarea acestei probleme.
Referitor la campania de sterilizare sau făcut demersuri către o asociație, dar cotizația pe care
trebuie să o plătim o sigură data pe an, este foarte mare.
La acest punct de pe ordinea de zi se mai înscrieri la cuvânt și domnul consilier Broască
Costel care dorește să știe dacă terenul pe care îl avea în concesiune domnul Crăciun Petru-Mihai
este liber de sarcini?
Îi răspunde domnul primar care îi spune că la ședința următoare a consiliului local îl v-a
invita pe domnul Dumitru Gheorghe consilier la compartimentul Urbanism, cu documentele privind
situația actuală a terenului.
La acest punct de pe ordinea de zi nu mai sunt înscrieri la cuvânt.
Președintele de ședință constată că s-au discutat toate aspectele cu privire la ordinea de zi,
mulțumește consilierilor pentru participare și declară închisă ședința. Ședința se încheie la ora 1500.
Președinte de ședință
Consilier
BOCAI Liviu

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

