
  ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL, 

al sedinţei extraordinare  convocată de ȋndată a Consiliului Local Seimeni din 
data de 11.11.2020 

 

Consiliul Local s-a întrunit astăzi  11.11.2020. 
Şedinţa a fost convocată în baza Convocari a sase cosilier locali-Initiator 

consilier  local NONE IONICA nr. 5223/09.11.2020.  
Şedinţa are loc la sediul Primăriei Comunei Seimeni, la ora 16 si este 

publica. 
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local  None Ionica. 
Participă la şedinţă:,  doamnul Neagu Nicu , secretarul general delegat al 

comunei Seimeni. 
În deschiderea şedinţei secretarul informează că la apelul nominal au 

răspuns prezent un număr de  8 consilieri, din totalul de 11  consilieri în funcţie. 
Lipseşte  nemotivat: domnul Iordache Marian,Gherlan Valentin, domnul 

Gheorghe Vasile.   
Şedinţa este legal constituită şi au fost respectate prevederile legale cu 

privire la convocarea consilierilor. 
Se supune la vot ordinea de zi a ședinţei extraordinare convocată de ȋndată 

din data de 11.11.2020, se votează cu 8  voturi ,,pentru” . 
   

Se prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 

I. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
sedinta extraordinara convocata de indata din data de 11.11.2020 

 
Initiator :Consilier local None Ionica  

 



  
II .  Privind delegarea consilierului local Chirila Florin sa indeplineasca temporar 
atributiile primarului comunei Seimeni in situatia de imposibilitatea de exercitare a 
mandatului. 

Initiator: Consilier None Ionica 
 
 S-a trecut la propunerea alegerii presedintelui de sedinta . 
Domnul Chirescu Dumitru propune pe doamna None Ionica. 
Prezenta propunere a fost adoptata cu un numar de  7 voturi ,,pentru’’ 1 vot 

,,abtinere’’ si 0 ,,impotriva’’ din 8 consilieri prezenti din totalul de  11 consilieri in 
functie . 

II. Privind delegarea consilierului local Chirila Florin  sa indeplineasca 
temporar  atributiile  primarului comunei Seimeni, in situatia de imposibilítate 
exercitare mandat. 

Domnul Gadea Marius il propune pe domnul consilier local Chirila Florin.  
Prezenta propunere a fost adoptata cu un numar de 6 voturi ,,pentru’’, 0 

,,impotriva’’ si  2 ,,abtineri’’ din 8 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

Se declara inchisa sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului 
Local al comunei Seimeni in data de 11.11.2020. 

 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR GENERAL  delegat, 

                  None Ionica                                                                                Neagu Nicu   


