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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL, 
al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 28.01.2021 

 

Consiliul Local s-a întrunit astăzi 28.01.2021. 
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 11  din  22.01.2021. 
 Şedinţa are loc la Şcoala Gimnazială nr. 1 Seimeni, la ora 1600 şi este 

publică. 
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier local None Ionica. 
Participă la şedinţă 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  9  consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
Lipseşte nemotivat domnul consilier local Gheorghe Vasile și domnul 

consilier local Gherlan Valentin Alexandru. 
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 15.12.2020, procesului verbal al ședinței 
extraordinare convocate de îndată din data de 22.12.2020 și procesului verbal al 
ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 07.01.2021. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 15.12.2020, 
se votează cu 9 voturi “pentru”, se supune la vot procesul verbal al ședinţei 
extraordinare convocată de îndată din data de 22.12.2020, se votează cu 8 voturi 
“pentru” și 1 vot ,,abținere” (absent la şedinţă) – Iordache Marian, se supune la vot 
procesul verbal al ședinţei extraordinare convocată de îndată din data de 
07.01.2021, se votează cu 7 voturi “pentru” și 2 voturi ,,abținere” (absenți la 
şedinţă) – Iordache Marian și None Ionica. 
 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. 

 Ordinea de zi cuprinde:  
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 

 

1. Privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

Initiator : primar Şerban Mitică 
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2. Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Seimeni, judetul Constanţa, pentru anul 
şcolar 2021-2022 

Initiator : primar Şerban Mitică 

3. Privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfașurate de asistenţi personali 
ai persoanelor cu handicap grav  pe semestrul II al anului 2020 

Initiator : primar Şerban Mitică 

4. Privind aprobarea unui număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru anul 2021, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1)  

Initiator : primar Şerban Mitică 

5. Privind desemnarea unui  administrator provizoriu al societății GOSPODĂRIE 
SEIMENI SRL Societate cu Raspundere Limitata de interes local, cu asociat 
unic Comuna Semeni, prin Consiliul Local Seimeni 

Initiator : primar Şerban Mitică 

6. Privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de 
urgențã și ajutoare financiare din bugetul local 

Initiator : primar Şerban Mitică 

7. Privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de garanţie  de la Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM IFN SA), în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției 
,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Seimeni, județul Constanța” 

Initiator : primar Şerban Mitică 

 
II . DIVERSE  

 

Proiectul ordinii de zi este adoptat în unanimitate  de către consilierii 
prezenţi. 
 Se trece la dezbaterea punctelor ȋnscrise  pe ordinea de zi. 
  
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 
 

1. Proiectul de hotărâre nr. 1 ȋnscris pe ordinea de zi:  Privind aprobarea 
pentru anul 2021 a Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în 
vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat. 
 Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   
 Domnul consilier local Buzoianu Gheorghe întreabă: câte beneficiari sunt? 
 Domnul viceprimar Chirilă Florin: sunt în plată 14 dosare  din care doar 5 
persoane sunt apte de muncă. 
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Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  

Acesta este adoptat cu 9  voturi “pentru“ din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
  
 2. Proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-
teritorială a comunei Seimeni, judetul Constanţa, pentru anul şcolar 2021-
2022. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  

Acesta este adoptat cu 9  voturi “pentru“ din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
  3. Proiectul de hotărâre nr. 3 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
Raportului asupra activităţii desfașurate de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav  pe semestrul II al anului 2020. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  

Acesta este adoptat cu 9  voturi “pentru“ din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  

 
  4. Proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
unui număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 
anul 2021, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (r1). 
  Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul primar oferă informaţii suplimentare. 
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  
 Acesta este adoptat cu 9  voturi “pentru“ din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie. 

 
5. Proiectul de hotărâre nr. 5 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind desemnarea 

unui  administrator provizoriu al societății GOSPODĂRIE SEIMENI SRL 
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Societate cu Raspundere Limitata de interes local, cu asociat unic Comuna 
Semeni, prin Consiliul Local Seimeni. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul viceprimar Chirilă Florin oferă informaţii suplimentare. 
Domnul consilier local Iordache Marian:  în raportul de specialitate  ați 

invocat prevederile art. 129 Codul Administrativ, numirea administratorului nu 
este atributul consiliului local, deci numirea conducătorilor societăților de interes 
local  este prevăzută  în art. 155, alin. 8 și v-aș  ruga să numiți administratorul  în 
baza acestui articol, pentru că art. 129 se referă numai la  funcționarea și 
organizarea acestor regii, înțelegeți, deci numirea  se face numai în baza unui 
concurs; 

Doamna consilier local None Ionica: chiar și în cazul ăsta când este numit 
pe o perioadă determinată? 

Domnul consilier local Iordache Marian: nu prevede  nicăieri, și pentru 
cultura  voastră generală  a fost pentru 4 luni și s-a prelungit la 6, deci din 
septembrie cine a condus  această societate? 

Domnul viceprimar Chirilă Florin:  a fost prelungit prin decizie; 
Secretar general delegat: este vorba de desemnarea unei persoane care să 

ocupe, pe o perioadă limitată, este vorba de desemnare; 
Domnul consilier local Iordache Marian: în baza cărui articol, dați baza 

legală să vedem gasiți undeva așa ceva și v-aș ruga  ca în ședința următoare  să 
aduceți o situație financiară a societății, pentru că am observat  că aceasta este  
ținută în umbră, nu știm nimic ce se întâmplă acolo; 

Doamna consilier local None Ionica: poate permite în cazul acesta când e pe 
o perioadă determinată; 

Domnul consilier local Iordache Marian: nu scrie nicăieri, deci v-aș ruga  
doamna secretar  săă menționați în procesul verbal, pentru următoarea ședință  să 
prezinte situația financiară de când s-a înființat până la zi, tot, intrării, ieșiri, să 
știm și noi, așa e normal. Dar un raport făcut profesionist, nu ca cel care l-a făcut 
prima dată, când scria  că a luat de  2 lei bomboane și de 3 lei altceva; 

Secretar general delegat: dacă ne raportăm  și la OUG nr. 109/2011 la art. 
60, care menționează că se poate  stabili și prin actul constitutiv al societății, având 
în vedere că este o societate cu răspundere limitată, în subordinea consiliului local 
se poate stabili  prin statutul societății; 

Domnul consilier local Iordache Marian: din ce an este această lege? 
Secretar general delegat: OUG nr. 109 din anul 2011; 
Domnul consilier local Iordache Marian: Codul administrativ din ce an este; 
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Secretar general delegat: este încă în vigoare, nu a fost  abrogată, este vorba 
de o societate cu răspundere limitată, cu asociat unic comuna Seimeni,  prin 
Consiliul Local Seimeni, înființată în baza  Legii nr. 31 din 1990; 

Domnul consilier local Iordache Marian: citiți Codul Administrativ,  la 
urmă  în care scrie că orice altă lege contrară  acestor dispozițiuni  iși pierde 
efectul; 

Secretar general delegat: la art. 155 zice că numirea se face pe baza unui 
concurs sau a unui examen, aici vorbim de desemnarea unei persoane până la  
organizarea unui concurs. Persoana nu poate fi desemnată  decât  pe 4 luni cu 
posibilitatea  prelungirii cu încă 2 luni. 

Domnul consilier local Iordache Marian: din câte îmi aduc aminte, și știți că 
am o ținere de minte  foarte bună, anul trecut în martie tot așa a fost  numit, a zis 
organizăm concurs.... 

Secretar general delegat: dar o perioadă anul trecut concursurile au fost 
sistate; 

Domnul consilier local Iordache Marian: nu am nimic cu persoana, dar hai 
să  intrăm în legalitate, dumneavastră faceți cum doriți, supuneți la vot, votați..... 

Domnul consilier local Chirescu Dumitru: și dacă societatea nu prea 
funcționează, de unde bani să plătescă; 

Domnul consilier local Iordache Marian: dacă  societatea nu funcționează  
să o închidem; 

Domnul consilier local Buzoianu Gheorghe: acum în ce stadiu  sunt? 
Domnul viceprimar Chirilă Florin: sunt cu salariile la zi, au fost și în 

concediu fără plată 2 luni și mai au o datorie la stat la asigurările sociale de 11  mii 
lei; 

Domnul consilier local Iordache Marian: gaura aceea cu vopseaua  s-a 
rezolvat? 

Domnul viceprimar Chirilă Florin: nu, mai au de plată; 
Domnul consilier local Iordache Marian: acum faceți-mă  și pe mine să 

înțeleg bani aceeia unde s-au dus? 
Domnul viceprimar Chirilă Florin: la societate; 
Domnul consilier local Iordache Marian: de aceea vrem și noi o situație cu 

ce au lucrat; 
Domnul viceprimar Chirilă Florin: o să chemăm contabilitatea să prezinte  

bilanțul societății; 
Domnul consilier local Iordache Marian: dar să fie, și să fie făcut  așa ca 

lumea, nu ca ăla care l-a adus  Alexandru de ..... 
Domnul consilier local Iordache Marian: aceasta este părerea mea, 

dumneavoastră  faceți cum credeți, eu v-am spus cum trebuie făcut; 
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Domnul viceprimar Chirilă Florin: hotărârile ajung la Prefectură, dacă nu 
este conformă o va notifica; 

Domnul consilier local Iordache Marian: nu este atributul nostru; 
Domnul viceprimar Chirilă Florin: anul trecut societatea  a avut  3 controale 

de la ANAF, a prezentat hotărârea.... 
Domnul consilier local Iordache Marian: nu are nici o legătură aia cu asta; 
Secretar general delegat: uitați-vă și la art. 137 din Legea 31/1990; 
Domnul consilier local Iordache Marian: iar eu vă spun că biblia noastră 

acum este Codul Administrativ; 
Secretar general delegat: nu putem să ne raportăm doar la Codul 

Administrativ, Legea nr. 31/1990 este a societăților comerciale, atunci cum am 
înființat societatea; 

 Domnul consilier local Iordache Marian: asociat unic cine este? 
Secretar general delegat: comuna Seimeni, prin Consiliul Local Seimeni; 
Domnul consilier local Iordache Marian: și asta ce înseamnă, că nu trebuie 

să funcționeze  în baza Codului Administrativ; 
Secretar general delegat: asta înseamnă că nu putem să ne raportăm doar la 

Codul Administrativ; 
Domnul viceprimar Chirilă Florin: atunci de ce UAT –urile sunt verificate 

de curtea de conturi iar societatea și de ANAF, pentru că e SRL; 
Domnul consilier local Iordache Marian: nu neapărat, nu e adevărat, pentru 

că acolo sunt bani publici, la curtea de conturi sunt bani publici pe când aici  sunt 
bani care intră în contul  unei societăți în urma unei activități   economice; 

Domnul viceprimar Chirilă Florin: da, dar tot bani publici sunt pentru că îi  
adminitrează  consiliul local; 

Domnul consilier local Iordache Marian: sunt bani publici dar administrați 
de altă entitate, nu UAT; 

Secretar general delegat: temeiul legal este același de la hotărârea  de anul 
trecut, hotărâre care nu a fost notificată de Instituția Prefectului. 

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  

Acesta este adoptat cu 7  voturi “pentru“ , 1 vot ,,împotrivă” (Iordache 
Marian) și 1 vot ,,abținere” ( Buzoianu Gheorghe), din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 

6. Proiectul de hotărâre nr. 6 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind stabilirea 
situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgențã și ajutoare 
financiare din bugetul local. 
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Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  

Acesta este adoptat cu 9  voturi “pentru“ din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  

 
 7. Proiectul de hotărâre nr. 7 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
solicitării de prelungire a  Scrisorii de garanţie  de la Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM IFN SA), în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției ,,Modernizare 
drumuri de interes local în comuna Seimeni, județul Constanța”. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 
supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  

Acesta este adoptat cu 9  voturi “pentru“ din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 

II. DIVERSE 
 
Doamna secretar general delegat  aduce la cunoştinţa Consiliului Local 

Seimeni cererea de concediu a domnului primar pentru perioada 28-29.01.2021 și 
cererea domnului Iofcea Adrian prin care solicită cumpărarea suprafeței de 300 
mp. 

Domnul viceprimar Chirilă Florin, specifică: i-a accesul proprietarului cu 
livada; 

Domnul consilier local Iordache Marian: comisie la fața locului  și verificat  
dacă terenul este intravilan  și nu este folosit de nimeni, nu este o problemă dacă nu 
afectează altă proprietate, chiar chemat și proprietarul;  

Iofcea Adrian menționează: acelui teren nu i se poate da altă destinație, și 
luați în calcul acel grajd, unde stau  boschetari și hoți, de pus în vedere 
proprietarului să-l închidă, să-l renoveze; 

 Domnul consilier local Iordache Marian: să-i majorăm impozitul să-l 
forțam să renoveze;  

Domnul avocat Nicolae Emilian, prezintă rezumatul activităților desfășurate 
în anul 2020 conform contractului de asistență juridică și anume: 

- 5 dosare la Tribunalul Constanța (Societatea Națională Nuclear- Electrica 
SA, Dialex Canada, Costache Manole); 

- 2 dosare la Tribunalul București (Societatea Națională Nuclear- Electrica 
SA); 

Domnul avocat Nicolae Emilian specifică: am acordat consultanță juridică în 
domeniile administrativ, resurse umane și civil precum și tuturor compartimentelor 
din cadrul Primăriei comunei Seimeni. Menționez că în anul ce a trecut volumul de 
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muncă a crescut, având câteva dosare  grele și complexe, activități care  au 
necesitat multiple deplasări, pentru care nu am solicitat decontare. 

Domnul consilier local Chirescu Dumitru: căte procese s-au caștigat  până 
acum? 

Domnul avocat Nicolae Emilian: până în acest moment  nu s-a câștigat nici 
un proces dar nici nu s-a pierdut; 

Domnul consilier local Chirescu Dumitru: ce puteți să ne spuneți despre 
procesul domnului Manole? 

Domnul avocat Nicolae Emilian: suntem în faza de fond, domnul Manole  s-
a prevalat în apărarea sa despre faptul că  decizia de concediere, întocmită de 
doamna secretar  și semnată de domnul primar, nu a respectat procedurile; 

Domnul avocat Nicolae Emilian: având în vedere cele discutate vă supun 
atenției  majorarea contractului, dacă dumneavoastră o votați sau nu, rămane la 
latitudinea dumneavoastră.  

Domnul consilier local Iordache Marian: și la ce sumă v-ați gândit? 
Domnul avocat Nicolae Emilian:3500 lei pe lună, numai câte drumuri sunt 

făcute la București; 
Domnul consilier local Iordache Marian: să se inițieze un proiect de 

hotărâre, sau îl voi iniția chiar eu, pentru ședința următoare; 
Domnul avocat Nicolae Emilian: Eu v-aș fi propus  să supuneți la vot acum, 

având în vedere că suntem la capitolul Diverse; 
Secretar general delegat: nu avem proiect de hotărâre; 
Domnul consilier local Iordache Marian: oricum bani o să începeți să-i 

luați; 
Domnul avocat Nicolae Emilian: puteți supune acum că se consemnează; 
Doamna consilier local None Ionica: noi nu suntem împotrivă; 
Domnul viceprimar Chirilă Florin: se consemnează în procesul verbal că s-a 

luat cunoștință; 
Domnul consilier local Iordache Marian: în contract scrie că se poate 

prelungii prin act adițional? 
 Domnul avocat Nicolae Emilian: este cu act adițional, contractul se poate 

prelungii cu act adițional; 
Domnul consilier local Iordache Marian: atunci prelungeștel cu act 

adițional, ca să fie în regulă; 
Domnul avocat Nicolae Emilian: dacă mai aveți întrebării, nu ezitați  să îmi 

spuneți, oricare dintre dumneavoastră aveți o problemă, întrebați. 
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR general delegat, 
                       NONE IONICA                                                        CIORBARU MARIA ISABELA   
 


