
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL, 
al sedinţei extraordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 23.11.2020 

 

Consiliul Local s-a întrunit astăzi  23.11.2020. 
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 122 din  18.11.2020  
Şedinţa are loc la sediul Primăriei, în sala de şedinţe a Consiliului Local, la 

ora 1400 şi este publică. 
Participă la şedinţă: primarul comunei Seimeni, d-nul Ṣerban Mitică şi 

doamna Ciorbaru Maria Isabela, secretarul general delegat al comunei Seimeni. 
În deschiderea şedinţei secretarul informează că la apelul nominal au 

răspuns prezent un număr de  11 consilieri, din totalul de 11  consilieri în funcţie. 
În conformitate  cu prevederile art. 134, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019, se constată că au fost respectate prevederile legale cu privire 
la convocarea consilierilor. 

Sedinta este legal constituita si au fost respectatate prevederile legale cu 
privire la convocarea consilierilor. 

Se propune ȋn conformitate cu prevederile art. 135, alin. (8) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte de hotărârii: 
1. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, aferenți 

obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL CONSTANŢA” 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
 

2. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,  
judeţul Constanţa, pe anul 2020 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 

 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi,  se votează cu 6 voturi ,,pentru” 
și  5  voturi ,,împotrivă” (Buzoianu Gheorghe, Gheorghe Vasile, Gherlan Valentin 
Alexandru, Ilie Elena Ramona, Iordache Marian). 

 Ȋn conformitate cu art. 135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, se supune la vot  proiectul ordinii de zi, cu modificările intervenite, 
respectiv suplimenarea  cu două puncte. 

 Ordinea de zi cuprinde:  
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 



 
 

1. Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni 
Initiator : primar Şerban Mitică 

2. Privind constituirea comisiilor de specialitate a Consiliului Local Seimeni, 
județul Constanța 

Initiator : primar Şerban Mitică 

3. Privind alegerea viceprimarului comunei Seimeni 
Initiator : primar Şerban Mitică 

4. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local al Comunei Seimeni  

Initiator : primar Şerban Mitică 

5. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, aferenți 
obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL CONSTANŢA” – Punct 
suplimentar 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
 

6. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,  
judeţul Constanţa, pe anul 2020 – Punct suplimentar 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
 

 
II – DIVERSE 
 
Se supune la vot proiectul ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 

23.11.2020, este votat în unanimitate de către  consilieri prezenţi. 
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
 
Se trece la punctul I de pe ordinea de zi: Privind alegerea președintelui de 

ședinţă al Consiliului Local Seimeni. 
Doamna secretar delegat prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de 

hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.  
Domnul consilier local Chirescu Dumitru propune ca președinte de ședință 

pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, pe doamna None Ionica. 
Nemaifiind alte interventii din partea consilierilor, se supune la vot proiectul 

de hotarare în forma propusă. 
 Acesta este adoptat cu 10 voturi “pentru” și 1 vot ,abținere” (None Ionica) 

din cei 11 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in functie. 
 



Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Privind constituirea comisiilor de 
specialitate a Consiliului Local Seimeni, județul Constanța. 

Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de 
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.  

Domnul consilier local Iordache Marian propune ca comisiile de specialitate 
să se împartă între alianța formată din partidele ALDE, PNL și USR  și partidul 
PSD. 

Propunerile pentru comisia nr.1 : Comisia pentru probleme de 
invatamant, sanatate si familie, cultura, protectie sociala, sport si 
agrement, compusă din 3 membri, sunt următoarele : 

Președinte: 1. NONE IONICA 
Membru: 2. BUZOIANU GHEORGHE 
Secretar: 3. ILIE ELENA RAMONA 
Propunerile pentru comisia nr.2 : Comisia pentru probleme de 

administratie publica locala, juridic, apararea ordinii si linistii publice, 
asigurarea drepturilor cetatenilor, compusă din 3 membri, sunt 
următoarele :                    

  Președinte: 1. CHIRESCU DUMITRU  
Membru: 2. GHEORGHE VASILE 
Secretar: 3. SOARE MARIAN 
Propunerile pentru comisia nr.3 : Comisia pentru urbanism si 

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, 
gospodaria comunala, protectia mediului, compusă din 3 membri, sunt 
următoarele : 

Președinte: 1. GHERLAN VALENTIN ALEXANDRU 
Membru: 2. TUDOR GHEORGHE 
Secretar: 3. GÂDEA MARIUS IULIAN 
Propunerile pentru comisia nr.4 : Comisia pentru probleme de 

dezvoltare economico-sociala, buget-finante, servicii, comert si 
agricultura, compusă din 3 membri, sunt următoarele : 

Președinte: 1. IORDACHE MARIAN 
Membru: 2. CHIRILĂ FLORIN 
Secretar: 3. GHEORGHE VASILE 
Nemaifiind alte interventii din partea consilierilor, presedintele de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa. 
 Acesta este adoptat cu 11 voturi “pentru” din cei 11 consilieri prezenti, din 

totalul de 11 consilieri in functie. 
 



Președintele de ședință propune luarea unei pauze pentru analizarea 
următoarelor proiecte aflate pe ordinea de zi și întocmirea avizelor asupra acestora. 

 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Privind alegerea viceprimarului 

comunei Seimeni. 
Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de 

hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.  
Doamna secretar general delegat menționează prevederile art. 152 din Codul 

Administrativ prin care ,, (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu 

majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali. 

Domnul primar propune ca viceprimar pe domnul consilier local Chirilă 
Florin. 

Domnul consilier local Iordache Marian propune ca viceprimar pe domnul 
consilier local Buzoianu Gheorghe. 

Doamna secretar general înaintează domnilor consilieri buletinele de vot pe 
care sunt trecute propunerile făcute, cu mențiunea că votul se va exprima  prin 
înscrierea cuvântului DA  în dreptul condidatului dorit și NU în dreptull 
candidatului respins, iar după exprimarea votului, buletinul de vot să fie introdus în 
urnă. 

După exprimarea votului de către domnii consilieri, doamna secretar general 
numără voturile, precizând președintelui de ședință rezultatul votului: domnul 
consilier local  CHIRILĂ FLORIN  a avut un număr de 7  voturi favorabil valabil 
exprimate iar domnul  consilier local BUZOIANU GHEORGHE a avut un număr de 
4  voturi favorabil valabil exprimate.  

Nemaifiind alte interventii din partea consilierilor, presedintele de sedinta 
declară ales ca viceprimar al comunei Seimeni pe domnul consilier loocal Chirilă 
Florin, care a obținut votul majorității absolute, 7 voturi  ”pentru”, din 11 consilieri 
prezenți, din totalul de 11 consilieri în funcție. 

  
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei 
Seimeni . 

Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de 
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.  

Doamna secretar delegat oferă informaţii suplimentare. 
Nemaifiind alte interventii din partea consilierilor, presedintele de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa. 



 Acesta este adoptat cu 11 voturi “pentru” din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in functie. 

 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi – PUNCT SUPLIMENTAR: 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, aferenți 
obiectivului de investiții ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA SEIMENI, JUDEŢUL CONSTANŢA”. 

Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de 
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.  

Domnul primar oferă informaţii suplimentare. 
Domnul consilier LOCAL Iordache Marian menționează: nu trebuia să se 

încadreze în bani cu care au caștigat licitația. 
Nemaifiind alte interventii din partea consilierilor, presedintele de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa. 
 Acesta este adoptat cu 6 voturi “pentru”, 3 voturi ,,împotrivă” (Buzoianu 

Gheorghe, Gheorghe Vasille, Iordache Marian) și 2 voturi ,,abținere” (Gherlan 
Valentin Alexandru, Ilie Elena Ramona)  din cei 11 consilieri prezenti, din totalul 
de 11 consilieri in functie. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi – PUNCT SUPLIENTAR: Privind 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,  judeţul 
Constanţa, pe anul 2020 . 

Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de 
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.  

Domnul primar oferă informaţii suplimentare. 
Domnul Gelețu Bogdan, referent în cadrul compartimentului contabilitate,  

prezintă domnilor consilieri raportul compartimentului contabilitate,  prin care 
propune rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

Nemaifiind alte interventii din partea consilierilor, presedintele de sedinta 
supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa. 

 Acesta este adoptat cu 7 voturi “pentru”, 1 vot ,,împotrivă” (Iordache 
Marian) și 3 voturi ,,abținere” (Buzoianu Gheorghe, Gherlan Valentin Alexandru, 
Gheorghe Vasile) din cei 11 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in 
functie. 

 
 

II. DIVERSE 



Domnul consilier local Gheorghe Vasile: să adunăm deșeurile vegetale. 
Domnul primar: nu avem unde să le depunem. 
Domnul consilier local Iordache Marian: solicită concesionare teren pentru 

două troițe. 
Domnul primar: Există teren în parcul amenjat în localitatea Seimenii Mici, 

lăsat pentru troiță. 
Doamna secretar delegat aduce la cunoștință domnilor consilieri  sentința 

penală nr. 946 din 19.04.2019 pronunțată  de Judecătoria Medgidia  în dosarul cu 
nr. 2982/256/2016, definitivă  prin decizia penală  nr. 865/P din 21.10.2020 
pronunțată de Curtea de Apel Constanța. 

Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta declară inchise lucrarile 
sedintei.  

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

       PREṢEDINTE DE ṢEDINȚĂ,  SECRETAR GENERAL delegat, 
NONE IONICA                                     Ciorbaru Maria Isabela 
 
 
 

  


