ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL,
al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 15.12.2021
Consiliul Local s-a întrunit astăzi 15.12.2021.
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 108 din 9.12.2021.
Şedinţa are loc la sediul Primăriei Comunei Seimeni, la ora 1400 şi este
publică.
Preşedinte de şedinţă este ales domnul consilier local Gheorghe Vasile.
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 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Lipsește nemotivat domnul consilier local Iordache Marian.
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 26.11.2021.
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 26.11.2021,
se votează cu 10 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 retragerea de către
iniţiator a punctului nr. 7, ordine de zi care cuprinde:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:
1. Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o
perioadă de trei luni (decembrie 2021 – februarie 2022)
Initiator : primar Şerban Mitică

2. Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Seimeni,
judeţul Constanţa, pentru anul 2022
Initiator : primar Şerban Mitică

3. Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Seimeni, judeţul
Constanţa nr. 52/31.08.2021 privind atestarea apartenenţei a unor bunuri în
domeniul public al comunei Seimeni, judeţul Constanţa
Initiator : primar Şerban Mitică

4. Privind modificarea inventarului terenurilor disponibile ce apartin domeniului
privat al comunei Seimeni și care pot fi atribuite ȋn folosinţă gratuită conform
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personală
Initiator : primar Şerban Mitică
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5. Privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unor terenuri pentru
construirea de locuinţe proprietate personală, în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Initiator : primar Şerban Mitică

6. Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,
judeţul Constanţa, pe anul 2021
Initiator : primar Şerban Mitică

7. Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unei familii din comuna
Seimeni, judeţul Constanţa - RETRAS
Initiator : primar Şerban Mitică

II . DIVERSE

Proiectul ordinii de zi, cu retragerea de către iniţiator a punctului nr. 7, 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 alegerea
președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o perioadă de
trei luni (decembrie 2021 – februarie 2022).
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul consilier local Buzoianu Gheorghe propune ca președinte de ședință
al Consiliului Local Seimeni, pentru următoarele 3 luni (decembrie 2021 –
februarie 2022) pe domnul consilier local Gheorghe Vasile.
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“ și 1 vot ,,abținere” (Gheorghe
Vasile) din cei 10 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in funcţie.
2. Proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Seimeni, judeţul Constanţa,
pentru anul 2022.
Președintele de ședință 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 10 voturi “pentru“din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
3. Proiectul de hotărâre nr. 3 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind revocarea
Hotărârii Consiliului Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa nr.
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52/31.08.2021 privind atestarea apartenenţei a unor bunuri în domeniul
public al comunei Seimeni, judeţul Constanţa.
Președintele de ședință 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 10 voturi “pentru“din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.

4. Proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind modificarea
inventarului terenurilor disponibile ce apartin domeniului privat al comunei
Seimeni și care pot fi atribuite ȋn folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personală.
Președintele de ședință 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 10 voturi “pentru“din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
5. Proiectul de hotărâre nr. 5 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind atribuirea in
folosinta gratuita pe termen limitat, a unor terenuri pentru construirea de
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Președintele de ședință 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 10 voturi “pentru“din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
6. Proiectul de hotărâre nr. 6 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe
anul 2021.
Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
3

Secretarul general delegat prezintă raportul nr. 6924 din 15.12.2021 care
completează raportul nr. 6779 din 08.12.2021
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“ din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
7. Proiectul de hotărâre nr. 7 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea
acordării unui sprijin financiar unei familii din comuna Seimeni, judeţul
Constanţa - RETRAS

II. DIVERSE
Doamna secretar general dă citire adreselor primite de la Serviciul Public
Apă Seimeni, comunicate domnilor consilieri odată cu documentația de ședință, și
anume adresele nr. 826/08.12.2021 și 827/08.12.2021 de la Serviciul Public Apă
Seimeni;
Domnul consilier local Gheorghe Vasile menționează că datele din adresele
înaintate de Serviciul Public Apă Seimeni, nu corespund cu realitatea.
Domnul primar întreabă ce măsuri se vor lua în cazul domnului Badea
Gheorghe?
Domnii consilieri locali Gheorghe Vasile și Gherlan Valentin Alexandru
propune sancționarea acestuia prin achitarea pierderii de apă, ceilalți propunând
sistarea apei.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GHEORGHE VASILE

SECRETAR general delegat,
CIORBARU MARIA ISABELA
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