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ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA SEIMENI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL, 
al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 22.04.2021 

 

Consiliul Local s-a întrunit astăzi 22.04.2021. 
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 32  din  16.04.2021. 
 Şedinţa are loc la Şcoala Gimnazială nr. 1 Seimeni, la ora 1500 şi este 

publică. 
Preşedinte de şedinţă este 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  9  consilieri, din totalul de 10 consilieri în funcţie. 
Lipsește nemotivat domnul consilier local Gheorghe Vasile. 
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 31.03.2021. 
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 31.03.2021, 

se votează cu 9 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. 

 Ordinea de zi cuprinde:  
 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind: 

1. Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, 
judeţul Constanţa, pe anul 2021 

Initiator : primar Şerban Mitică 

2. Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă 
Seimeni pe anul 2021 

Initiator : primar Şerban Mitică 

3. Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul Anual al 
Achiziţiilor Publice al Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pentru 
anul 2021 

Initiator : primar Şerban Mitică 



   2 
 

4. Privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al  societăţii comerciale 
„GOSPODĂRIE SEIMENI” Societate cu Raspundere Limitata de interes local, 
cu asociat unic comuna Seimeni,  prin Consiliul Local Seimeni 

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. 
 Doamna secretar general delegat aduce la cunoștință domnilor consilieri 
Ordinul Prefectului județului Constanța nr. 360/19.04.2021 privind constatatrea 
încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local, în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Seimeni, al doamnei Ilie Elena Ramona și declararea 
ca vacat a locului de consilier local. 
 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 
 

1. Proiectul de hotărâre nr. 1 ȋnscris pe ordinea de zi:  Privind aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe 
anul 2021. 
 Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   
 Domnul Gelețu Bogdan Cătălin, referent în cadrul compartimentului 
contabilitate, prezintă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 
Seimeni și raportul de specialitate nr. 2873/21.04.2021 prin care se modifică lista 
de investiții. 
 Domnul consilier local Iordache Marian solicită lămuriri privind proiectul 
Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Seimeni. 
 Domnul Gelețu Bogdan Cătălin răspunde întrebărilor adresate. 

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 ,,abținere”(Buzoianu 
Gheorghe) și 1 vot ,,împotrivă” (Iordache Marian) din cei 9 consilieri prezenti, din 
totalul de 10 consilieri in funcţie.  
  

2. Proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă Seimeni pe anul 
2021. 

Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   
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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 8 voturi “pentru“ și 1 vot ,,abținere” (Buzoianu 
Gheorghe) din cei 9 consilieri prezenti, din totalul de 10 consilieri in funcţie.  
 
  3. Proiectul de hotărâre nr. 3 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul Anual al Achiziţiilor Publice al 
Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pentru anul 2021. 

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

Domnul consilier local Iordache Marian solicită detalii privind bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Societăţii Gospodărie Seimeni S.R.L.. 

Domnul viceprimar oferă informații. 
Domnul consilier local Gherlan Valentin Alexandru prezinta raportul de 

activitate pe anul 2020 al Societăţii Gospodărie Seimeni S.R.L.. 
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“ și 2 voturi ,,împotrivă” (Buzoianu 

Gheorghe, Iordache Marian) din cei 9 consilieri prezenti, din totalul de 10 
consilieri in funcţie.  

 
4. Proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcţii al  societăţii comerciale „GOSPODĂRIE 
SEIMENI” Societate cu Raspundere Limitata de interes local, cu asociat unic 
comuna Seimeni,  prin Consiliul Local Seimeni. 
  Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de 
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.   

Domnul primar oferă informaţii suplimentare. 
Domnul consilier local Iordache Marian întreabă de ce administratorul are 

salariul mai  mic ca muncitorii, și nu are salariul  de administrator? 
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“ și 1 vot ,,abținere” (Iordache 
Marian) din cei 9 consilieri prezenti, din totalul de 10 consilieri in funcţie. 
 
 

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

Seimeni cererea domnului Buzău Lucian prin care solicită concesionarea unei 
suprafețe de teren. 
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Domnii consilieri au hotărât în unanimitate  să se facă demersurile necesare 
şi să se revină cu un proiect de hotărâre. 

Domnul consilier local Iordache Marian menționează următoarele: 
- ,,Se consumă droguri în Seimenii Mici”; 
- ,,Locul unde se consumă  este un  loc public  și să luăm măsuri”; 
- ,, nu vă ajută cei locali  ci cei de la județ”; 

Domnul viceprimar Chirilă Florin  propune să fie invitat la ședința 
următoare  seful de post, să se stabilească ce măsuri pot fi luate. 

Domnul Lungu Ion aduce la cunostința Consiliului Local Seimeni situația 
terenului din localitatea Seimenii Mici. 

Domnul viceprimar menționează: ,,în momentul în care s-a vândut terenul, s-
a vândut cu tot cu puțul de apă, motiv pentru care i-am dat  o altă porțiune de teren  
ca să ne de-a puțul de apă, dar nu a fost de acord să mute panourile solare ca să 
lase drum de acces”; 

Domnul consilier local Iordache Marian propune să i se de-a o porțiune de 
teren care nu are stăpân. 

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   
 


