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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL, 
al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 31.03.2021 

 

Consiliul Local s-a întrunit astăzi 31.03.2021. 
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 20  din  25.03.2021. 
 Şedinţa are loc la Şcoala Gimnazială nr. 1 Seimeni, la ora 1500 şi este 

publică. 
Preşedinte de şedinţă este ales domnul consilier local Gherlan Valentin 

Alexandru. 
Participă la şedinţă, primarul comunei Seimeni, domnul Şerban 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. 
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 28.01.2021. 
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 28.01.2021, 

se votează cu 9 voturi “pentru” și 2 voturi ,,abținere” (absenți la şedinţă) – Gherlan 
Valentin Alexandru şi Gheorghe Vasile. 

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  rezilierea contractului de concesiune  nr. 2295/27.07.2009 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
2. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 19/03.10.2003 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
3. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 

49/10.09.2020 privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, 
asupra terenului situat în comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii Noi. Nr. 
194, lot 9, județul Constanța 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi,  se votează cu 11 voturi 
,,pentru”. 
 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 trei puncte. 

 Ordinea de zi cuprinde:  
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I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 

1. Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o 
perioadă de trei luni (martie – mai 2021) 

Initiator : primar Şerban Mitică 

2. Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Seimeni, județul 
Constanța, pentru perioada 2021-2027 

Initiator : primar Şerban Mitică 

3. Privind alipirea imobilelor aparținând comunei Seimeni, înscrise în  CF  nr. 
102875 și CF nr. 102937 

Initiator : primar Şerban Mitică 

4. Privind atestarea apartenenţei  a unor bunuri în domeniul public al comunei 
Seimeni, judeţul Constanţa  

Initiator : primar Şerban Mitică 

5. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 5/30.03.2007 
Initiator : primar Şerban Mitică 

6. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 21/03.10.2003 
Initiator : primar Şerban Mitică 

7. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 13/03.10.2003 
Initiator : primar Şerban Mitică 

8. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 6/23.11.2003 
Initiator : primar Şerban Mitică 

9. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 38/13.10.2004 
Initiator : primar Şerban Mitică 

10. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 33/03.10.2003 
Initiator : primar Şerban Mitică 

11. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 23/03.10.2003 
Initiator : primar Şerban Mitică 

12. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 2298/27.07.2009 
Initiator : primar Şerban Mitică 

13. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 3/18.10.2010 
Initiator : primar Şerban Mitică 

14. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 41/14.10.2004 
Initiator : primar Şerban Mitică 

15. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 35/03.10.2003 
Initiator : primar Şerban Mitică 

16. Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de 
pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Seimeni, jud. Constanţa, 
potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 
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Initiator :consilier local NONE IONICA 

17. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 2295/27.07.2009 – punct 
suplimentar 

Iniţiator: primar Şerban Mitică 
18. Privind  rezilierea contractului de concesiune  nr. 19/03.10.2003 – punct 

suplimentar 
Iniţiator: primar Şerban Mitică 

19. Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 
49/10.09.2020 privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, 
asupra terenului situat în comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii Noi. Nr. 
194, lot 9, județul Constanța – punct suplimentar 

Iniţiator: 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. 
 Domnul connsilier local Iordache Marian și domnul consilier local Soare 
Marian, menționează că la punctul 16  de pe ordinea de zi, au interes personal. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 
 

1. Proiectul de hotărâre nr. 1 ȋnscris pe ordinea de zi:  Privind alegerea 
președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o perioadă de 
trei luni (martie – mai 2021). 
 Secretarul general delegat prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   
 Doamna consilier local None Ionica propune ca președinte de ședință pe 
domnul consilier local Gherlan Valentin Alexandru. 

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

Acesta este adoptat cu 10  voturi “pentru“ și 1 vot ,,abținere”(Gherlan 
Valentin Alexandru) din cei 11 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in 
funcţie.  
  

2. Proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Seimeni, județul Constanța, pentru 
perioada 2021-2027. 

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

Domnul consilier local Iordache Marian solicită primirea în fizic a 
documentațiilor de ședință. 



   4 
 

Domnul primar specifică: puteți să veniți la sediul primăriei să o consultați. 
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  
Acesta este adoptat cu 8  voturi “pentru“, 1 vot ,,împotrivă” (Gheorghe 

Vasile) și 2 voturi ,,abținere” (Iordache Marian, Buzoianu Gheorghe) din cei 11 
consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
  3. Proiectul de hotărâre nr. 3 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind alipirea 
imobilelor aparținând comunei Seimeni, înscrise în  CF  nr. 102875 și CF nr. 
102937. 

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

Domnul primar oferă informații  supplimentare. 
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

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

totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 

 4. Proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind atestarea 
apartenenţei  a unor bunuri în domeniul public al comunei Seimeni, judeţul 
Constanţa. 
  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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie. 
 

5. Proiectul de hotărâre nr. 5 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 5/30.03.2007. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie. 
 

6. Proiectul de hotărâre nr. 6 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 21/03.10.2003. 
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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 11 voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  

 
 7. Proiectul de hotărâre nr. 7 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 13/03.10.2003. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 8. Proiectul de hotărâre nr. 8 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 6/23.11.2003. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 9. Proiectul de hotărâre nr. 9 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 38/13.10.2004. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 10. Proiectul de hotărâre nr. 10 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 33/03.10.2003. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
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 11. Proiectul de hotărâre nr. 11 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 23/03.10.2003. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 12. Proiectul de hotărâre nr. 12 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 2298/27.07.2009. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 13. Proiectul de hotărâre nr. 13 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 3/18.10.2010. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 14. Proiectul de hotărâre nr. 14 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 41/14.10.2004. 

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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 15. Proiectul de hotărâre nr. 15 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 35/03.10.2003. 

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.  
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Acesta este adoptat cu 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 16. Proiectul de hotărâre nr. 16 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, 
aparţinând domeniului privat al comunei Seimeni, jud. Constanţa, potrivit 
art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991. 

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

Domnul primar propune ca,  consilieri locali care au un interes personal să 
părăsească sala. 

Domnul consilier local Soare Marian părăsește sala. 
Domnul consilier local Iordache Marian: menționează că proiectul de 

hotărâre este în afara termenului legal. 
Domnul consilier local Gheorghe Vasile întreabă: cum puteți  să dați pășune 

dacă termenul este depășit?  
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă.  
Acesta este adoptat cu 6  voturi “pentru“, 1 vot ,,împotrivă” (Gheorghe 

Vasile) și 3 voturi ,,abținere” (Gherlan Valentin Alexandru, Ilie Elena Ramona, 
Iordache Marian) din cei 10 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in 
funcţie.  
  
 Domnul consilier local Soare Marian intră în sală. 
 
 17. Proiectul de hotărâre nr. 17 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 2295/27.07.2009 – PUNCT SUPLIMENTAR. 

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

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

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

totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 18. Proiectul de hotărâre nr. 18 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind  rezilierea 
contractului de concesiune  nr. 19/03.10.2003 – PUNCT SUPLIMENTAR. 

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

Domnul primar oferă informații  suplimentare. 
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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 11  voturi “pentru“ din cei 11 consilieri prezenti, din 
totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 
 19. Proiectul de hotărâre nr. 19 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 49/10.09.2020 
privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului 
situat în comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii Noi. Nr. 194, lot 9, județul 
Constanța – PUNCT SUPLIMENTAR 

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

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

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

totalul de 11 consilieri in funcţie.  
 

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

Seimeni următoarele: 
- cererea de concediu a domnului primar pentru perioada 05-09.04.2021;  
- cererea domnului consilier local Iordache Marian prin care aduce la 
cunoștință Consiliului Local Seimeni faptul că nu sunt respectate termenele de 
pășunat; încălcarea proprietății personale de către animalele aparținând domnului 
Florea Ion și domnului Grigore Dumitru precum și depozitarea gunoiului de grajd 
și menajer  de către numitul Grigore Dumitru pe o solă pe care urmează să o 
cutive; 
- cererea numitei Trifan Amalia prin care solicită acordarea drepturilor 
salariale aferente perioadei de suspendare a raportului de serviciu;  

Domnul consilier local Iordache Marian mentionează că ,,dacă este legal sa i 
se dea”. 

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, 
   GHERLAN   VALENTIN ALEXANDRU                                 CIORBARU MARIA ISABELA   
 


