
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL, 

al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 29.05.2018 

 

Consiliul Local s-a întrunit astăzi  29.05.2018. 

Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 81  din  24.05.2018. 

 Şedinţa are loc la sediul Primăriei, în sala de şedinţe a Consiliului Local, la 

ora 14
00

 şi este publică. 

Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local  Dăineanu Dumitru. 

Participă la şedinţă: primarul comunei Seimeni, d-nul Ṣerban Mitică, și 

doamna  Ciorbaru Maria Isabela, secretarul delegat al comunei Seimeni. 

Mai participă la şedinţă dl. Gherlan Valentin Alexandru - administratorul 

societăţii " GOSPODĂRIE SEIMENI " S.R.L.. 

În deschiderea şedinţei secretarul informează că la apelul nominal au 

răspuns prezent un număr de  9 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcţie . 

Lipsesc nemotivat: domnul Blaj Lucian și doamna Preda Ionela. 

Şedinţa este legal constituită şi au fost respectate prevederile legale cu 

privire la convocarea consilierilor. 

Ȋnainte de ȋnceperea ședinţei președintele de ședinţă dă citire procesului 

verbal  al ședinţei  ordinare din data de 27.04.2018 și procesului verbal  al ședinţei  

extraordinare din data de 08.05.2018. 

Domnul consilier local Iordache Marian solicită modificarea Procesului 

verbal al  ședinţei ordinare din data de 27.04.2018 și Procesului verbal al  ședinţei 

extraordinare din data de 08.05.2018  cu menţiunea ca el a specificat ,,având un 

interes patrimonial” la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 

27.04.2018, respectiv punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare  din 

data de 08.05.2018. 

Se supune la vot proceselor verbale al ședinţelor ordinare și extraordinare  

din data de 27.04.2018 și 08.05.2018, se votează cu 9 voturi “pentru”. 

Se propune ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 (r1), cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de 

zi cu următoarele proiecte de hotărârii: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv 

bilanțul contabil  și contul anual de execuție al bugetului  Societăţii " 

GOSPODĂRIE SEIMENI " S.R.L., la ȋncheierea exercițiului financiar al 

anului 2017 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 



2. Privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat, a suprafetei de 822  

mp- lot 5, teren intravilan situat in localitatea Seimeni, str. Seimenii Noi, 

comuna Seimeni, doamnei Costache Simona Elena, conform Legii nr. 

15/2003. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

Ȋn conformitate cu art. 43, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (r1), cu 

modificările și completările ulterioare, se prezintă proiectul ordinii de zi,  după 

cum urmează:  

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 

1. Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

2. Privind acordarea de premii ȋn bani elevilor din comuna Seimeni care au 

obţinut premiile I, II, III sau menţiune la olimpiade  și concursuri judeţene 

sau naţionale. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

3. Privind modificarea tarifului pentru serviciul de colectare, sortare, transport 

și depozitare a deșeurilor menajere practicat de Societatea UTILITĂȚI 

PUBLICE – GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L.  

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

4. Privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de 

vacanță. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

5. Privind aprobarea ȋncheierii unei Convenţii cu societatea S.C. GENERAL 

CONCRETE CERNAVODA S.R.L. având ca obiect consolidarea talazului 

afectat de alunecarile de teren din comuna Seimeni. 
Iniţiator: primar Şerban Mitică 

6. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,  

jud. Constanţa, pe anul 2018. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

7. Privind completarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 

2018. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

8. Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2017. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv 

bilanțul contabil  și contul anual de execuție al bugetului  Societăţii " 

GOSPODĂRIE SEIMENI " S.R.L., la ȋncheierea exercițiului financiar al 

anului 2017. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

10. Privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat, a suprafetei 

de 822  mp- lot 5, teren intravilan situat in localitatea Seimeni, str. Seimenii 



Noi, comuna Seimeni, doamnei Costache Simona Elena, conform Legii nr. 

15/2003. 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
 

 

 Fiind supus la vot, proiectul ordinii de zi, cu modificările survenite, 

respectiv suplimentarea cu punctele 9 și 10 este adoptat ȋn unanimitate de către 

consilierii prezenți. 

 Se trece la dezbaterea punctelor ȋnscrise  pe ordinea de zi. 

 

 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 

Proiectul de hotărâre nr. 1 ȋnscris pe ordinea de zi:  Privind alegerea 

președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni. 

 Secretarul delegat dna Ciorbaru Maria Isabela  prezintă materialele aflate la 

mapă şi proiectul de hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor. 

Domnul consilier local Tudor Gheorghe propune, ca președinte de ședinta, 

pentru urmatoarele 3(trei) luni, pe domnul Dăineanu Dumitru. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, ȋn forma propusă .  

Acesta este adoptat cu 8 voturi “ pentru” și 1 vot “abţinere” (Dăineanu 

Dumitru),  din cei 9 consilieri prezenţi, din totalul de  11 consilieri in functie.  

 

 Se trece la proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind 

acordarea de premii ȋn bani elevilor din comuna Seimeni care au obţinut 

premiile I, II, III sau menţiune la olimpiade  și concursuri judeţene sau 

naţionale. 

 Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor. 

 Domnul primar Ṣerban Mitică ofera informatii suplimentare. 

 Domnul consilier local Iordache Marian propune modificarea sumei 

prevăzute la art. 2 din proiectul de hotărâre, respectiv cu suma de 10.000 lei. 

 Domnul președinte de ședinţă  supune la vot amendamentul domnului 

consilier local Iordache Marian, se votează cu 9 voturi ,,pentru”. 

 Domnul consilier local Iordache Marian propune  să se introducă un nou 

articol ȋn care să se aloce suma de 2.500 lei pentru organizarea banchetului clasei a 

–VIII-a. 

 Domnul președinte de ședinţă  supune la vot amendamentul domnului 

consilier local Iordache Marian, se votează cu 3 voturi ,,pentru”, 5 voturi 

,,ȋmpotrivă” și 1 vot ,,abținere”  (Gheorghe Vasile). 

 



 Domnul  consilier local Gheorghe Vasile  propune să se cedeze indemnizația 

de consilier pe o lună pentru organizarea banchetului clasei a –VIII-a. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier local 

Iordache Marian,   se votează cu 9 voturi ,,pentru”, din cei 9 consilieri prezenţi, din 

totalul de  11 consilieri in functie. 

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 3 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind 

modificarea tarifului pentru serviciul de colectare, sortare, transport și 

depozitare a deșeurilor menajere practicat de Societatea UTILITĂȚI 

PUBLICE – GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L.   

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.  

Domnul primar Ṣerban Mitică ofera informatii suplimentare.  

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, in forma propusa .  

Acesta este adoptat cu  9 voturi “ pentru”,  din cei 9 consilieri prezenţi, din 

totalul de  11 consilieri in functie.  

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind 

aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță. 

 Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

 Domnul primar Ṣerban Mitică ofera informatii suplimentare. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, in forma propusa .  

Acesta este adoptat cu  9 voturi “ pentru”,  din cei 9 consilieri prezenţi, din 

totalul de  11 consilieri in functie.  

 

 

 Se trece la proiectul de hotărâre nr. 5 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind 

aprobarea ȋncheierii unei Convenţii cu societatea S.C. GENERAL 

CONCRETE CERNAVODA S.R.L. având ca obiect consolidarea talazului 

afectat de alunecarile de teren din comuna Seimeni. 

 Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul primar Ṣerban Mitică ofera informatii suplimentare. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, in forma propusa .  

Acesta este votat astfel :   9  voturi “ pentru “  din cei 9 consilieri prezenti, 

din totalul de 11 consilieri in functie.  



 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 6 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,  jud. 

Constanţa, pe anul 2018. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Doamna contabil Lungu Lenuța ofera informatii suplimentare. 

Domnul  consilier local Iordache Marian  menționează că ,,nu se pot lua 

bani  de la dezvoltare  locală pentru acordare de premii elevilor”. 

Domnul  consilier local Iordache Marian  propune modificarea sumei de la 

40.000 lei  la 50.000 lei pentru servicii de asistență tehnică și servicii  de 

consultanță ȋn domeniul achizițiilor. 

Doamna contabil Lungu Lenuța aduce la cunoștiință domnilor consilieri 

adăugarea sumei de 44.700 lei, sumă ȋncasată ȋn plus la codul 07.02.01.02 –impozit 

pe venit persoane juridice  și modificarea sumei de la 10.000 lei la 13.000 lei la 

alineatul 20.30.30, la venituri și la cheltuieli adaugarea sumei de 31.700 lei la 

capitolul 70.02 (,,Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape”), cod 

58.04.03, sumă necesară pentru plata comisionului de garantare aferent scrisorii de 

garantie  pentru avans, pentru obiectivul aflat ȋn derulare -,,Modernizare drumuri 

de interes local ȋn comuna Seimeni, județul Constanța”. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, in forma propusa .  

Acesta este votat astfel :   9  voturi “ pentru “, din cei 9 consilieri prezenti, 

din totalul de 11 consilieri in functie.  

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 7 ȋnscris pe ordinea de zi:  Privind 

completarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2018. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Doamna Secretar delegat aduce la cunoștiință domnilor consilieri că dintr-o 

eroare a fost trecut ȋn priectul de hotărâre ,,poziția 47” ȋn loc de ,,poziția 40” cum 

era corect. 

Doamna contabil Lungu Lenuța aduce la cunoștiință domnilor consilieri 

referatul nr. 2338/29.05.2018 prin care propune spre aprobare și adăugarea poziției 

nr. 41 cu suma de 13.000 lei. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, ȋn forma propusă .  

Acesta este votat astfel :   9  voturi “ pentru “, din cei 9 consilieri prezenti, 

din totalul de 11 consilieri in functie.  

 



Se trece la proiectul de hotărâre nr. 8 ȋnscris pe ordinea de zi:   Privind 

aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar, pe anul 2017. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul primar Ṣerban Mitică ofera informatii suplimentare. 

Domnul consilier local  Iordache Marian ȋntreabă ,,care este suma care a 

fost ȋncasată pentru pășune”. 

Doamna contabil Lungu Lenuța răspunde ,,s-a ȋncasat suma de 147.000 lei”. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, ȋn forma propusă.  

Acesta este votat astfel :   9  voturi “ pentru “, din cei 9 consilieri prezenti, 

din totalul de 11 consilieri in functie.  

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 9 ȋnscris suplimentar pe ordinea de zi:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv 

bilanțul contabil  și contul anual de execuție al bugetului  Societăţii " 

GOSPODĂRIE SEIMENI " S.R.L., la ȋncheierea exercițiului financiar al 

anului 2017. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul  Gherlan Valentin Alexandru ofera informatii suplimentare. 

Domnul consilier local  Iordache Marian ȋntreabă ,, este  urgență ?”. 

Domnul consilier local  Dăineanu Dumitru specifică să nu mai vină cu 

hârtiile la urgență  

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, in forma propusa .  

Acesta este votat astfel :   6  voturi “ pentru “, 1 vot ,,ȋmpotrivă” (Gheorghe 

Vasile) și 2 voturi ,,abținere” (Iordache Marian, Dăineanu Dumitru),  din cei 9 

consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in functie.  

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 10 ȋnscris suplimentar pe ordinea de zi:  

Privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat, a suprafetei de 822  

mp- lot 5, teren intravilan situat in localitatea Seimeni, str. Seimenii Noi, 

comuna Seimeni, doamnei Costache Simona Elena, conform Legii nr. 15/2003. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 

hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul primar Ṣerban Mitică ofera informatii suplimentare. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, ȋn forma propusă.  



Acesta este votat astfel :   9  voturi “ pentru “, din cei 9 consilieri prezenti, 

din totalul de 11 consilieri in functie.  

 

 

II. DIVERSE 

Domnul primar aduce la cunoștiință domnilor consilieri propunerea de a 

achiziționa 4 table multifuncționale pentru Școala Gimnazială nr. 1 Seimeni. 

Domnul consilier local Ciorbaru Nicu ȋntreabă ,,de ce s-a pus poliester ȋn 

podul școlii”. 

Domnul consilier local  Iordache Marian specifică ,, nu trebuie luată o 

autorizație de la ISU?”. 

Domnul consilier local Ciorbaru Nicu ȋntreabă ,,de ce s-a ierbicidat lângă 

curțile oamenilor dacă aceștia și-au curățat iarba”. 

Doamna consilier None Ionica ȋntreabă ,,ce măsuri se pot lua ȋn legătură cu 

casele părăsite”. 

Domnul consilier local  Iordache Marian: ,,să se mărească  impozitul la 

clădirile neȋntreținute”. 

Domnul consilier local  Iordache Marian specifică că a fost contact de 

Postul de Poliție Seimeni să dea declarație referitor la faptul ca a spart lacătele la 

bazinele de apă și a filmat. 

Domnul primar  menţionează că nu are cunoștiință de plângere făcută la 

poliție. 

Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

   

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR delegat , 

                 DĂINEANU DUMITRU                                                       CIORBARU MARIA ISABELA   


