ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL,
al sedinţei extraordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 15.04.2022
Consiliul Local s-a întrunit astăzi 15.04.2022.
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 25 din 11.04.2021
Şedinţa are loc la sediul Primăriei, în sala de şedinţe a Consiliului Local, la
00
ora 09 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 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Lipseşte nemotivat domnul consilier local Iordache Marian.
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.
Ȋnainte de ȋnceperea ședinţei președintele de ședinţă dă citire procesului
verbal al ședinţei ordinare din data de 29.03.2022.
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 29.03.2022,
se votează cu 9 voturi “pentru” și 1 vot ,,împotrivă” (Gherlan Valentin Alexandru).
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. Pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr.
22/29.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
trimestrul I al anului 2022
Initiator : primar Şerban Mitică

2. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Seimeni,
județul Constanța, pe anul 2022
Initiator : primar Şerban Mitică

3. Privind aprobarea Acordului de parteneriat între Comuna Ghindarești, Comuna
Horia, Comuna Seimeni, Comuna Topalu în vederea depunerii Cererii de

finanțare cu titlul „Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în
comunele Ghindarești, Horia, Seimeni și Topalu, județul Constanța”
Initiator : primar Şerban Mitică

4. Privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul
de investiţii "Inființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în
comunele Ghindărești, Horia, Seimeni și Topalu, județul Constanța" pentru
finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny
Initiator : primar Şerban Mitică

5. Privind aprobarea aderării UAT Seimeni la ASOCIAȚIA GRUP LOCAL
DUNĂREA DE SUD-EST
Initiator : primar Şerban Mitică

II – DIVERSE
Se supune la vot proiectul ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de
15.04.2022, este votat în unanimitate de către consilieri prezenţi.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
I.
PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1.
Proiectul de hotărâre nr. 1 ȋnscris pe ordinea de zi: Pentru validarea și
însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr. 22/29.03.2022 privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I al anului 2022.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul Gelețu Bogdan Cătălin, inspector în cadrul compartimentului
contabilitate, 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.
2.
Proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Seimeni, județul Constan ța, pe
anul 2022.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul Gelețu Bogdan Cătălin, inspector în cadrul compartimentului
contabilitate, 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.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Privind aprobarea Acordului de
parteneriat între Comuna Ghindarești, Comuna Horia, Comuna Seimeni,
Comuna Topalu în vederea depunerii Cererii de finanțare cu titlul „Inființare
rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ghindare ști, Horia,
Seimeni și Topalu, județul Constanța”.
Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.
Doamna 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 10 voturi “pentru“ din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
4.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Privind aprobarea cererii de
finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii "Infiin țare re țea
inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ghindărești, Horia,
Seimeni și Topalu, județul Constanța" pentru finanţarea acestuia în cadrul
Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny.
Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.
Doamna 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 10 voturi “pentru“ din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
5.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Privind aprobarea aderării UAT
Seimeni la ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DUNĂREA DE SUD-EST.
Presedintele de sedinta prezinta materialele aflate la mapa si proiectul de
hotarare pe care il supune dezbaterii consilierilor.
Doamna 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 10 voturi “pentru“ din cei 10 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.

II.

DIVERSE

Consiliul local Seimeni propune să fie instalat un dozator de apă, la începerea
noului an școlar, pentru elevi Școlii Gimnaziale nr. 1 Seimeni.
Doamna secretar general delegat prezinta Consiliului local Seimeni cererea
de concediu de odihnă, aferent anului 2021, a domnului Costache Manole, șef
serviciu Serviciul Public Apă Seimeni, începând cu data de 15.06.2022.
Doamna secretar general delegat înmânează domnilor consilieri situația
financiar – contabilă a Serviciului Public Apă Seimeni, primită de la RTE
FINANCIAL MANAGEMENT SRL, având calitatea de prestator servicii
financiar-contabile pentru Serviciul Public Apă Seimeni și referatul de necesitate
nr. 877/15.04.2022, primit de la Serviciul Public Apă Seimeni, înregistrat în cadrul
Primăriei Comunei Seimeni sub nr. 1648/15.04.2022.
Domnul consilier local Gheorghe Vasile: Când s-a plătit ultima dată și când se
va plăti?
Domnul Costache Manole: anul trecut în primul trimestre lucrurile au stat la
fel;
Domnul primar: Care este valoarea contractului de prestării servicii financiar
– contabile și dacă ați plătit?
Domnul Costache Manole: contractul este incheiat cu valoarea de 3000
lei/lună și nu am plătit deloc;
Domnul consilier local Chirescu Dumitru: ați început să distribui ți căminele
de apă la casele în care nu stă nimeni și la femeile bătrâne care consumă 2-3 mc
apă;
Domnul Costache Manole: distribuția s-a făcut în funcție de modul de
amplasare a apometrului;
Domnul consilier local Chirescu Dumitru: ați început distribuirea cu cei care
consumă cea mai puțină apă;
Domnul Costache Manole: toți sunt suspecți că fură apă, eu nu mai distribui
nimic;
Domnul primar: ați venit și ați solicitat sprijinul consiliului local, am stabilit
cu dumneavoastră că noi achiziționam căminele și dumneavoastră să le monta ți
în regie proprie. Acum ați solicitat iar ajutorul pentru Dunărea. A ți refuzat să lua ți

bazinele și apometrele. Vineri v-am comunicat răspuns că vă vom pune la
dispoziție două persoane, dar cu condiția să contribuiți și dumneavoastră cu
personalul de la Serviciul Public Apă Seimeni. Luni v-am dat două persoane să vă
ajute dar la Dunărea au mers doar oameni puși la dispozi ție de noi, oameni
dumneavoastră au plecat. Unde a fost personalul dumneavoastră?
Domnul Costache Manole: Zaharia Gheorghe este în concediu de odihnă?
Domnul Primar: iar Bagridis Marian? I-ați făcut domnului Bagridis Marian
Contract de 4 ore, pentru a incasa dar fiind angajat la SPAS nu trebuia să se ducă la
încasări după ora 16.00?
Domnul Costache Manole: nu;
Domnul consilier local Gheorghe Vasile: am zis când s-au început discu țiile,
să se înceapă cu persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale de instalare;
Doamna consilier local None Ionica: spuneți când estimați că terminați treaba
la Dunărea;
Domnul Costache Manole: termenul este relativ, dacă nu sunt blocaje….
Doamna consilier local None Ionica: este suficient 2 luni?
Domnul Costache Manole: da, eu vreau într-o lună;
Doamna consilier local None Ionica: atunci după două luni veniți să ne
prezentați situația;
Domnul primar: dacă suntem toți aici, domnule Manole vă rog să veni ți să
semnați procesul verbal de predare primire a apometrelor și bazinelor?
Domnul Costache Manole: nu, nu le iau;
Domnul primar: domnilor consilieri vi se pare în ordine să facem achizi ți
pentru SPAS și ei să refuze să le primească?
Domnul consilier local Gheorghe Vasile: cine și dacă există un înlocuitor
pentru domnul Manole? Noi vrem să punem în aplicare și intră în concediu
medical cine îî ține locul?
Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta declară inchise lucrarile
sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PREṢEDINTE DE ṢEDINȚĂ,
TUDOR GHEORGHE

SECRETAR GENERAL delegat,
Ciorbaru Maria Isabela

