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 30 martie 2021
in sedinta ordinara a Consiliului Local Pecineaga, convocată prin
Dispozitia Primarului nr. 66 din 24.03.2021
Participa la sedinta următorii consilieri locali in funcție : Bocai Liviu , Stoian Cristian ,
Broască Costel , Mardare Constantin, Trifan Gheorghe, Toporău Florin, Tudor Stela, Bernianu
Petrica , Toader Magdalena – Florentin , Grigore Aurel, Nicolae Gheorghe si Hirgau Mihaela –
Gabriela.Absentează nemotivat domnul viceprimar Makkai Marian și delegatul satului Vânători,
domnul 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 12 consilieri locali
din numarul de 13 consilieri locali in funcție , este asigurat cvorumul de ședință .
Presedintele de sedinta domnul Bocai Liviu declară deschisă ședința ordinară a Consiliului
Local Pecineaga din data de 30 martie 2021.
Președintele de ședință solicită consilierilor locali aprobarea Procesului – verbal al ședinței
anterioare, din data de 25.02.2021, 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 proiectul de hotărâre :

1.
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL Pecineaga nr. 79/16.12.2020
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021și a
Regulamentului de aplicare privind stabilirea activităţilor pentru care se vor percepe taxe speciale și
locale și a amenzilor , inițiator primar STAN Niculae .
Președintele de sedință domnul consilier Bocai Liviu supune la vot propunerea domnului primar
Stan Niculae privind suplimentarea ordinii de zi cu propunerea făcută de domnul Primar, care este
votată cu unanimitate „pentru”, proiectul de hotărâre va fi trecut la numarul 6 pe ordinea de zi .
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi cu urmatorul continut :
1.

2.
3.
4.

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 februarie 2021,
inițiator primar STAN Niculae ;
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 12/28.01.2021
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții , inițiator primar STAN Niculae ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei
Pecineaga Județul Constanța , inițiator primar STAN Niculae ;
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional Nr. 3 la Contractul de servicii nr.
4979/08.08.2019 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei părți a serviciului de
salubrizare al Comunei Pecineaga , Județul Constanța către SC Iridex Group Salubrizare SRL ,
Inițiator primar STAN Niculae ;
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Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de executie al exercitiului bugetar pe
anul 2020 al Comunei Pecineaga județul Constanța, inițiator primar STAN Niculae ;
6. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL Pecineaga nr. 79/16.12.2020 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 , inițiator
primar STAN Niculae .
7. Propuneri curente ale administrației publice locale .
5.

Ordinea de zi este votata cu unanimitate pentru .
Se trece la primul punct de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei beneficiarilor Legii nr. 416 și a persoanelor
apte de muncă in luna februarie 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 februarie 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 , constată că nu sunt înscrieri la
cuvânt și supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat
Hotararea nr. 40 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr.
12/28.01.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții , 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 propunerea privind revocarea HCL nr. 12/28.01.2021.
Inițiativa de revocare a HCL nr. 12/2021 vine ca urmare a adresei Instituției Prefectului Județului
Constanța nr. 3981/12/02.2021 înregistrată la Primăria Pecineaga cu nr. 919 / 16.02.2021 prin care ne
solicită revocarea acestei hotărâri , prezentând unele critici aduse acestei hotărâri printre care cel mai
important lipsa unui aviz de la Biblioteca Judeteană Constanța, având în vedere ca prin reorganizarea
instituției se desființa postul de bibliotecar.
Am propus revocarea hotărârii ca fiind soluția cea mai buna, altfel se merge în instanța și poate
dura mult procesul, perioada în care aplicarea hotărârii ar fi fost suspendată , ar fi fost un blocaj în
instituție .
Președintele de ședinta solicită avizul Comisiei nr. 2 care este favorabil, raportul întocmit de
secretarul general al comunei si avizul de legalitate care sunt favorabile .
Presedintele de sedinta invita consilierii sa se inscrie la cuvânt si se inscrie :
- Domnul Trifan Gheorghe : si cu organigrama cum se procedează ?
- Domnul Primar Stan Niculae : voi iniția un alt proiect de hotarâre care va avea și avizul de la
Biblioteca Județeană Constanța. Avizul l-am solicitat și l-am primit deja si scrie foarte clar ca acest
aviz ar fi fost necesar numai în cazul promovării sau destituirii din funcție, nu și în cazul reorganizării
instituției, asa cum a fost la noi.
Presedintele de ședință 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. 41 .
Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi :
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3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei
Pecineaga Județul Constanța , 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 necesitatea aprobării Planului de Ordine și Siguranță Publică a Comunei Pecineaga .
Planul de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Pecineaga Județul Constanța reprezintă o parte
din atribuțiile de bază ale polițistilor locali de la compartimentul Poliție locală din comuna noastră.
Președintele de ședinta solicită avizul Comisia de specialitate nr. 2 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 și se inscriu :
- Domnul consilier Stoian Cristian : am analizat proiectul de hotărâre si consider că respectarea
lui este baza activității polițiștilor locali din comună. Siguranța cetățeanului este cea mai importantă
grijă nu numai a polițiștilor locali, este a întregii conduceri a comunei Pecineaga .
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. 42 .
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi :
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional Nr. 3 la Contractul de servicii nr.
4979/08.08.2019 privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei părți a serviciului de salubrizare
al Comunei Pecineaga Județul Constanța către SC Iridex Group Salubrizare SRL , 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
prin adresa nr. 974 / 23.12.2020 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Dobrogea ” ne solicită în aliniatul
ultim să avem în vedere ca până cel târziu la data de 31.03.2021 să se modifice prin act adițional contractele de
salubrizare existente, în sensul ca acestea vor înceta odată cu semnarea contractelor de delegare a gestiunii
pentru activitățile de colectare și transport al deșeurilor de către noul operator desemnat de ADI „ Dobrogea ” .
Comuna Pecineaga este membru al ADI Dobrogea și participă la implementarea proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța , aprobat de toate unitățile administrativ- teritoriale
membre prin Hotărârea AGA nr. 6/17.05.2013.

Președintele de ședinta solicită avizul Comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 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. 43 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de executie al exercitiului bugetar
pe anul 2020 al Comunei Pecineaga județul Constanța, inițiator primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedința domnul consilier Bocai Liviu invita initiatorul proiectului de hotarare să
prezinte referatul de aprobare. Domnul primar Stan Niculae prezinta referatul privind proiectul de
hotărâre pentru aprobarea încheierii contului execițiului bugetar pe anul 2020. Proiectul de hotărâre are
la baza raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil concretizat în bilanțul
activității contabile pe întregul an 2020 . Domnul Primar susține că materialul pus la dispoziție
consilierilor locali a fost prezentat cu detaliile cerute pentru execuția bugetului din anul 2020.
Doamna Monea Sofia, reprezentând compartimentul financiar – contabil arată că în bugetul
anului 2020 veniturile totale au fost de 8.362.147 lei , realizate în procent de 84,97 % față de suma
planificată de 9.841.872 lei . Cheltuielile totale au fost de 8.174.068 lei .
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Președintele de ședință solicita avizul Comisiei de specialitate nr. 1 care 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 și se înscriu :
- Domnul consilier Broască Costel : mă interesează cum au fost premiați seniorii comunei. Că se
plâng unii că nu au primit nimic și au făcut vârsta .
- Domnul primar Stan Niculae : unii au primit când au împlinit 70 de ani. Apoi s-a stabilit să fie
premiati la 80 de ani. Cei care au primit premiul la 70 de ani nu mai primesc si la 80 de ani. Nu sunt
bani să facem premieri și la 70 de ani și la 80 de ani.
- Domnul consilier local Stoian Cristian : propun să se mărească suma și să se aprobe prin
hotărâre de consiliu, sa nu fie prevăzuți doar în buget .
- Domnul consilier Mardare Constantin : suma plătită la verificat instalații în parc la ce se
referă?
- Doamna Monea Sofia : s-au făcut verificări la instalație în parc. Așa scria pe factură.
- Domnul consilier Mardare Constantin : plata pentru schimbat lămpi defecte pe strada Fierăriei
la ce se referă ? Nu au fost puse lămpi pe strada Fierăriei . Eu trec pe acea strada zilnic și nu au fost
lămpi.S-au pus primele lămpi anul acesta, cum s-au schimbat anul trecut ?
Presedintele de sedinta constata ca nu sunt inscrieri la cuvânt si supune la vot proiectul de hotarare
care este votat cu unanimitate pentru. S-a adoptat Hotararea nr. 44 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Pecineaga nr. 79/16.12.2020 ,
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 necesitatea
completarii HCL nr. 79/16.12.2020 cu următoarele propuneri : a) scutirea de la plata gunoiului a
persoanelor care nu locuiesc pe toată perioada anului în comuna noastră . In această situație se
încadrează elevii care sunt la scoli în altă localitate ( nu intra în discuție elevii navetiști ) , studenții,
persoanele care au loc de muncă în alta localitate sau în străinătate și fac dovada cu contractul de
muncă, contracte de inchiriere sau alte documente. Se propune scutirea pe perioada anului școlar
pentru elevi. În situația persoanelor care prezintă contract de muncă în străinătate acesta va fi depus cu
traducerea autorizată.
b) instituirea taxei speciale de emitere a avizului de oportunitate în vederea elaborării de
planuri urbanistice zonale în cuantum de 150 lei pentru 1000 mp și 0,002 lei/ mp pentru ce depășește
1000 mp.
Președintele de ședinta solicită avizul consultativ al Comisiei de specialitate nr. 1 care este
favorabil, raportul compartimentului asistență socială si avizul secretarului general al comunei care
sunt favorabile .
Presedintele de ședinta domnul consilier Bocai Liviu invită consilierii sa se înscrie la cuvânt, și
se inscriu :
- Domnul consilier Broască Costel : inițiativa este bună, nu mai apar discuții că au fost trecute
persoane la plata gunoiului si nu au fost acasă sau alte motivări. Trebuie sa aveți în vedere să știe
oamenii când pot fi scutiți și ce documente să aducă pentru scutire.
- Domnul consilier Bocai Liviu : de ce ati stabilit procentul de 0,002 / mp ?
- Domnul consilier Broască Costel : să înteleg ca pentru 1000 de metri se plătește 150 lei , apoi
se aplică pentru 1000 mp la fiecare hectar ?
- Domnul Primar Stan Niculae : taxa este 150 lei la 1000 mp și pentru ce depășește suprafața de
1000 mp , pentru restul de teren pe care se inițiază un PUZ se calculează procentul de 0.002 lei/mp .
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Procentul de 0,002 % a fost propus în proiectul de hotărâre. Acest procent poate fi stabilit până la
maxim 0,005 % / 1 mp . Puteți propune un alt procent. Aceste sume vor intra în bugetul local .
- Domnul consilier Broască Costel : propun un procent de 0,004% pentru suprafața ce depășește
1000 mp. Toți consilierii locali prezenți în ședință sunt de acord cu acest procent.
Presedintele de sedinta constată ca nu mai sunt inscriei la cuvânt si supune la vot proiectul de
hotarare care este votat cu unanimitate pentru. S-a adopta Hotararea nr. 45 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi :
7. Probele curente ale administrației publice locale :
La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost inscrieri la cuvânt.
Președintele de ședința constată că s-au discutat toate aspectele cu privire la ordinea de zi,
multumește consilierilor pentru participare si declară inchisă ședința. Ședinta se incheie la ora 16:00.

Presedinte de ședinta
Consilier
BOCAI Liviu

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
ISTRATE Maria

5

