ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL,
al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 15.02.2022
Consiliul Local s-a întrunit astăzi 15.02.2022.
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 10 din 9.02.2022.
Şedinţa are loc la sediul Primăriei Comunei Seimeni, la ora 14 00 şi este
publică.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Gheorghe Vasile.
Participă la şedinţă, primarul comunei Seimeni, domnul Şerban Mitică,
doamna Ciorbaru Maria Isabela, secretarul general delegat al comunei Seimeni și
domnul Costache Manole, șef serviciu Serviciul Public Apă 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 domnul consilier local Soare 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 15.12.2021 și procesului verbal al ședin ței
extraordinare convocată de îndată din data de 06.01.2022.
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 15.12.2021,
se votează cu 9 voturi “pentru” și 1 vot ,,abținere” (absent la ședință) Iordache
Marian.
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei extraordinare convocată de
îndată din data de 06.01.2022, se votează cu 7 voturi “pentru” și 3
voturi ,,abținere” (absenți la ședință) Iordache Marian, Gheorghe Vasile, Gherlan
Valentin Alexandru.
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
următorul proiect de hotărâre:
1. Privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier
local al domnului Soare Marian, precum si vacantarea locului de consilier
local î n cadrul Consiliului Local al comunei Seimeni
Iniţiator: primar Şerban Mitică

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi,
voturi ,,pentru”.

se votează cu 10

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 un punct, ordine de zi care cuprinde:
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I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:
1. Pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr.
113/21.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Seimeni pe
trimestrul IV al anului 2021
Initiator : primar Şerban Mitică

2. Privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren extravilan
în suprafață de 2000 mp, având categoria de folosință arabil, situat în
extravilanul U.A.T. Seimeni, parcela A117/58/1, având număr cadastral 106887
Seimeni
Initiator : primar Şerban Mitică

3. Privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare juridică
Initiator : primar Şerban Mitică

4. Privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor şcolare aferente
anului școlar 2021-2022 acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din
învăţământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Seimeni
Initiator : primar Şerban Mitică

5. Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni,
judeţul Constanţa, pe anul 2022
Initiator : primar Şerban Mitică

6. Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza
administrativ-teritorială a comunei Seimeni, judetul Constanţa, pentru anul
şcolar 2022-2023
Initiator : primar Şerban Mitică

7. Privind aprobarea pentru anul 2022 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

8. Privind aprobarea unui număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru anul 2022, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1)
Initiator : primar Şerban Mitică

9. Privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan la
nivelul comunei SEIMENI, judetul CONSTANTA
Initiator : primar Şerban Mitică

10.Privind aprobarea Bugetului pe anul 2022 – prin bugetul local – al Școlii
Gimnaziale nr. 1 Seimeni și estimat pe anii 2023-2025
Initiator : primar Şerban Mitică

11.Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul Anual al
Achiziţiilor Publice al Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pentru
anul 2022
Initiator : primar Şerban Mitică
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12.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

13.Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă
Seimeni pe anul 2022
Initiator : primar Şerban Mitică

14.Privind neasumarea responsabilităţii organizării contractelor/acordurilor –cadru
pentru achiziționarea de lapte și produse lactate precum și a produselor de
panificație aferente Programului pentru Școlii al României
și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative la nivelul comunei Seimeni
Initiator : primar Şerban Mitică

15.Privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier
local al domnului Soare Marian, precum si vacantarea locului de consilier
local î n cadrul Consiliului Local al comunei Seimeni – punct suplimentar
Iniţiator: primar Şerban Mitică
II . DIVERSE

Proiectul ordinii de zi, cu modificările intervenite, respectiv suplimentarea cu
un punct, este adoptat în unanimitate de către consilierii prezenţi.
Domnul primar propune păstrarea unui moment de reculegere în memoria
domnului consilier local Soare Marian.
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: Pentru validarea și
însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr. 113/21.12.2021 privind
rectificarea bugetului local al Comunei Seimeni pe trimestrul IV al anului
2021.
Președintele de ședință 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 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 aprobarea
documentației de dezmembrare a imobilului teren extravilan în suprafa ță de
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2000 mp, având categoria de folosință arabil, situat în extravilanul U.A.T.
Seimeni, parcela A117/58/1, având număr cadastral 106887 Seimeni.
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 aprobarea
achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare
juridică.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul primar oferă informații suplimentare.
Domnul consilier local Gheorghe Vasile întreabă: sunteți mulțumiți de
domnul avocat?
Domnul primar: avem procese în derulare;
Domnul consilier local Iordache Marian menționează: ați făcut o evaluare,
adică ce cheltuieli sunt că poate suma aia este mica. Faceți o evaluare să vede ți,
câte înfățisări a avut, la câte termene a fost, l-a câte s-a prezentat. Părerea mea e că
trebuie făcută o evaluare, poate e prea puțin, poate e prea mult. Anul trecut am
făcut cerere să fac o evaluare și nu s-a vrut, măcar așa să faceți o evaluare, cam
cât cheltuie omul ăsta, poate cheltuie mai mult;
Domnul consilier local Chirescu Dumitru: dacă nu îi convenea, venea și ne
spunea;
Domnul primar: avem mai multe procese care au fost începute de 4 sau 5
ani;
Domnul consilier local Iordache Marian: nu scrie suma;
Domnul primar: avem prevăzut în buget, se va face procedura;
Domnul consilier local Iordache Marian: Părerea mea e să modificați art. 3
din proiectul de hotărâre, ar trebui să-l modificăm și să spuneți vor fi suportate în
limita bugetului local, părerea mea;
Președintele de ședință, dl. Gheorghe Vasile: mai are cineva ceva de
adăugat, atunci supunem la vot.
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre.
Acesta este adoptat cu 6 voturi “pentru“, 1 vot ,,împotrivă” (Iordache
Marian) și 3 voturi ,,abținere” (Buzoianu Gheorghe, Gheorghe Vasile, Logofătu
George Mihai) din cei 10 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in funcţie.
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4. Proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea
numărului de burse și a cuantumului burselor şcolare aferente anului școlar
2021-2022 acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din învăţământul
preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Seimeni.
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 aprobarea
Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, 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, prezintă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Seimeni pe anul 2022.
Domnul consilier local Chirescu Dumitru: Ce se întâmplă cu căminul
cultural de la Dunărea?
Domnul primar: proiectul este depus la CNI, este pe lista de sinteză; Vom
depune și proiectul pentru Căminul Cultural de la Seimenii Mici la CNI; Vom face
Modernizare Camin Cultural din Seimeni; Avem ofertă pentru forare pu ț în
localitatea Dunărea; Avem în vedere modernizarea rețelei de apa prin construirea
de cămine de apă și apometre; Construire de rigole în comună; Schimbarea
acoperișului la biserica din localitatea Seimenii Mici; Realizarea studiului de
fezabilitate pentru gaze;
Domnul Gelețu Bogdan Cătălin, inspector în cadrul compartimentului
contabilitate, prezintă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Seimeni pe anul 2022.
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 aprobarea
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativteritorială a comunei Seimeni, judetul Constanţa, pentru anul şcolar 20222023.
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Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Secretarul general delegat 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.
7. Proiectul de hotărâre nr. 7 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea
pentru anul 2022 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 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.
8. Proiectul de hotărâre nr. 8 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea
unui număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru
anul 2022, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (r1).
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.
9. Proiectul de hotărâre nr. 9 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind infiintarea
Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul comunei
SEIMENI, judetul CONSTANTA.
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.
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10. Proiectul de hotărâre nr. 10 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea
Bugetului pe anul 2022 – prin bugetul local – al Școlii Gimnaziale nr. 1
Seimeni și estimat pe anii 2023-2025.
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.
11. Proiectul de hotărâre nr. 11 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 2022.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul primar oferă informații suplimentare.
Domnul consilier local Gheorghe Vasile întreabă: nu se poate ca primăria să
de-a lucrări Gospodăriei?
Domnul primar: nu prea am avut lucrări;
Domnul consilier local Gheorghe Vasile menționează: de ce să lucreze în
altă parte cănd pot lucra la rigole;
Domnul consilier local Iordache Marian propune scoaterea la concurs a
postului de administrator;
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.
12. Proiectul de hotărâre nr. 12 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.
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.
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13. Proiectul de hotărâre nr. 13 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă Seimeni pe anul
2022.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Secretarul general delegat prezintă raportul compartimentului contabilitate
nr. 709 din 15.02.2022 care propune utilizarea excedentului bugetului Serviciului
Public Apă Seimeni, urmare adresei primite de la Serviciul Public Apă Seimeni nr.
857 din 15.02.2022, înregistrată în cadrul instituției sub nr. 708/15.02.2022, și
Nota de fundamentare și bugetul de venituri și cheltuieli modificat, înregistrat în
cadrul instituției noastre sub nr. 691/14.02.2022, proiectul de hotărâre
modificându-se și se va introduce și art. 2, astfel:
,, Art. 2. – Se aprobă utilizarea în anul 2022 a sumei de 5.631,20 lei,
rezultată din excedentul bugetar al anilor precedenți, pentru finanțarea secțiunii
de funcționare.”
Domnul Costache Manole, șef serviciu Serviciul Public Apă Seimeni 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.
14. Proiectul de hotărâre nr. 14 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind neasumarea
responsabilităţii organizării contractelor/acordurilor –cadru pentru
achiziționarea de lapte și produse lactate precum și a produselor de
panificație aferente Programului pentru Școlii al României
și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative la nivelul comunei Seimeni.
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.
15. Proiectul de hotărâre nr. 15 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind constatarea
încetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului
Soare Marian, precum si vacantarea locului de consilier local î n cadrul
Consiliului Local al comunei Seimeni – punct suplimentar.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
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Domnul primar oferă informații suplimentare.
Domnul consilier local Iordache Marian propune ca soțiilor celor doi
consilieri decedați să fie ajutate în vederea găsirii unui loc de muncă sau
modificarea regulamentului privind acordarea titlului de cetățean de onoare,
acordarea unui teren cu titlu gratuit.
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
Doamna secretar general delegat dă citire raportului privind activitatea
desfășurată de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al
anului 2021.
Domni consilieri au luat la cunoștință despre cele menționate în raport.
Doamna secretar general delegat prezintă fișa de evidență a bunurilor
rechiziționabile, la data de 31.12.2021 înregistrată sub nr. 514/01.02.2022, fișa de
identificare a instituției, Nota de fundamentare a bugetului CPA pentru anul 2022,
inregistrată sub nr. 513/01.02.2022, raport de activitate a CPA pentru anul 2021,
înregistrat sub nr. 511/01.02.2022 și raportul de activitate a CPA pentru anul 2022,
înregistrat sub nr. 512/01.02.2022.
Domni consilieri au luat la cunoștință despre cele relatate mai sus.
Doamna secretar general delegat prezintă următoarele cererii:
1.
Cererea domnului Pascalău Gabriel Dorin, înregistrată sub nr.
217/17.01.2022, prin care solicită concesionarea unui teren pe raza satului
Dunărea, pentru amenajarea unui punct veterinar.
Domnii consilieri au analizat și respins cererea, cu mențiunea că pe raza
comunei nu avem teren identificat, care să corespundă solicitării.
2.
Cererea domnului Hânsă Iulian, prin care solicită cumpărarea
terenului avut în concesiune.
Domnii consilieri au analizat și aprobat cererea.
3. Cererea domnului Bostan Robert-Eduard, prin care solicită cumpărarea
unei parcele de teren de 600 mp, înregistrată sub nr. 480/31.01.2022.
Domnii consilieri au analizat cererea.
4.
Cererea domnului Iofcea Mihai Adrian, înregistrată sub nr.
479/31.01.2022, prin care solicită achiziționarea unui teren cu suprafața de 1.000
mp.
Domnii consilieri au analizat cererea.
Doamna secretar general delegat prezintă cererea SC Green Crystal ACG,
înregistrată sub nr. 541/02.02.2022, prin care solicită un acord de intervenție în
domeniul public pentru efectuarea unui branșament electric, în zona Prelungirea
Cernavodei, Seimenii Mici.
Domnii consilieri au aprobat în unanimitate.
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Domnul consilier local Gheorghe Vasile propune acoperirea rigolei din satul
Seimenii Mici, de la magazin la fostul restaurant.
Domnul consilier local Buzoianu Gheorghe menționează despre gunoiul de
pe platoul de la Dunărea.
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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