ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL,
al sedinţei ordinare a Consiliului Local Seimeni din data de 29.03.2022
Consiliul Local s-a întrunit astăzi 29.03.2022.
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 21 din 23.03.2022.
Şedinţa are loc la sediul Primăriei Comunei Seimeni, la ora 14 00 şi este
publică.
Preşedinte de şedinţă este ales domnul consilier local Tudor Gheorghe.
Participă la şedinţă, 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 7 consilieri, din totalul de 10 consilieri în funcţie.
Lipsește domnul consilier local Iordache Marian, domnul consilier local
Logofătu George Mihai, domnul viceprimar Chirilă Florin.
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 15.02.2022.
Se supune la vot procesul verbal al ședinţei ordinare din data de 15.02.2022,
se votează cu 7 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, ordine de zi care cuprinde:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:
1. Depunerea jurământului de credință de către doamna consilier local Cîntea
Mariana
2. Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o
perioadă de trei luni (martie – mai 2022)
Initiator : primar Şerban Mitică

3. Privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Seimeni, judetul
Constanța, în domeniul privat al comunei Seimeni, judetul Constanța
Initiator : primar Şerban Mitică

4. Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Seimeni, judeţul
Constanţa a unui imobil-teren
Initiator : primar Şerban Mitică

5. Privind modificarea H.C.L. nr. 56/23.11.2020 privind constituirea comisiilor de
specialitate a Consiliului Local Seimeni, județul Constanța
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Initiator : primar Şerban Mitică

II . DIVERSE

Proiectul ordinii de zi, este adoptat în unanimitate
prezenţi.

de către consilierii

Se trece la dezbaterea punctelor ȋnscrise pe ordinea de zi.
I.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Doamna secretar general delegat – şedinţa ordinară de astăzi începe cu
primul punct al ordinii de zi – Depunerea jurământului de credință de către doamna
consilier Cîntea Mariana.
Având în vedere Încheierea Judecătoriei Medgidia nr. 234/2022 din data de
28.02.2022, pronunțată în dosarul nr. 1477/256/2022, comunicată Secretarului
general al comunei Seimeni și înregistrată la Primăria Comunei Seimeni sub nr.
967/04.03.2022, definitivă prin neapelare la data de 09.03.2022, prin care s-a
validat mandatul de consilier local în Consiliul Local al comunei Seimeni al
doamnei Cîntea Mariana;
În conformitate cu prevederile art. 122, alin (2) din Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, invit consilierul al cărui mandat a fost
validat să depună jurământul menționat la art. 117 din Codul Administrativ.
Doamna consilier Cîntea Mariana depune următorul jurământ de credinţă:
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Seimeni.
Aşa să ȋmi ajute Dumnezeu!”
Consilierul validat pronunță ,,jurământul”, după care semnează jurământul de
credință. Textul jurământului s-a semnat în două exemplare (un exemplar se
păstrează la dosarul ședinței și un exemplar se înmânează consilierului local).

1.
Proiectul de hotărâre nr. 2 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind alegerea
președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o perioadă de
trei luni (martie – mai 2022)
Secretarul general delegat prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul consilier local Gheorghe Vasile menționează că nu are o propunere
pentru președintele de ședință.
Domnul consilier local Buzoianu Gheorghe propune ca președinte de ședință
pe domnul consilier local Tudor Gheorghe.
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 7 voturi “pentru“ și 1 vot ,,abținere” (tudor
Gheorghe) din cei 8 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in funcţie.
2. Proiectul de hotărâre nr. 3 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind trecerea
unor imobile din domeniul public al comunei Seimeni, judetul Constanța, în
domeniul privat al comunei Seimeni, judetul Constanța.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Doamna secretar 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 8 voturi “pentru“din cei 8 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
3. Proiectul de hotărâre nr. 4 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Seimeni, judeţul Constanţa a
unui imobil-teren.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Doamna secretar general delegat oferă informații suplimentare.
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre.
Acesta este adoptat cu 8 voturi “pentru“din cei 8 consilieri prezenti, din
totalul de 11 consilieri in funcţie.
4. Proiectul de hotărâre nr. 5 ȋnscris pe ordinea de zi: Privind modificarea
H.C.L. nr. 56/23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate a
Consiliului Local Seimeni, județul Constanța.
Președintele de ședință prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Doamna secretar 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 7 voturi “pentru“, 1 vot ,,abținere” (Cîntea Mariana)
din cei 8 consilieri prezenti, din totalul de 11 consilieri in funcţie.
II.
DIVERSE
Președintele de ședință dă cuvântul domnului Iofcea Adrian, care prezinta
cererile depuse de fiul său Iofcea Mihai Adrian și de domnul Bostan Robert
Eduard, în vederea cumpărării a doua suprafețe de teren, pentru construirea unor
case de locuit.
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Domnul consilier local Gheorghe Vasile întreabă pe domnii consilieri dacă
sunt de acord să se înceapă procedurile pentru inventarierea terenurilor?
Domnii consilieri au aprobat în unanimitate.
Doamna secretar general delegat prezintă următoarele cererii:
1.
Cererea primită de la Asociația Cernavodă Plus, înregistrată sub nr.
1290/25.03.2022, prin care solicită acordul pentru propunerea de amplasare
provizorie a unui număr de 7 panouri metalice, care au ca scop informarea
cetățenilor cu privire la obligația de a păstra curațenia mediului și containere
pentru colectarea deșeurilor.
Domnii consilieri aprobă în unanimitate propunerea Asociației Cernavodă
Plus.
2.
Adresa primită de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș privind
dosarul nr. 86/P/2022, prin care numitul Bujor Florin Cosmin a comercializat fără
drept vouchere de vacanță.
Domnii consilieri au aprobat in unanimitate neconstituirea ca parte civilă în
dosar.
3.
Cererea primita de laParohia Seimeni, preot Radu Jan, înregistrată sub
nr. 722/16.02.2022, prin care solicită acordarea unui ajutor financiar în sumă de
170.000 lei pentru refacerea întregului acoperiș al Bisericii Parohiale cu hramul
Sf. Dumitru din Seimenii Mici.
Domnul consilier local Gheorghe Vasile solicita prezentarea unui deviz de
lucrări.
Doamna secretar general delegat a înmânat raportul de analiză și verificare
a activității Serviciului Public Apă Seimeni, întocmit de comisia specială,
constituită conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Seimeni nr.
56/08.09.2021 privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare,
raport adus la cunoștință Consiliului Local Seimeni și de către domnul consilier
local Iordache Marian, membru al comisiei speciale, în ședința ordinară din data
de 26.11.2021, întrucât Serviciul Public Apă Seimeni este în subordinea
Consiliului Local Seimeni.
Domnul consilier local Gherlan Valentin Alexandru propune să se comunice o
invitație pentru ședința următoare domnului Costache Manole, șef Serviciu SPAS,
ăn care să prezinte situația la zi a Serviciului Public Apă Seimeni, înso țită de
facturi, chitanțe, ordine de plată, situații contabile, etc.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUDOR GHEORGHE

SECRETAR general delegat,
CIORBARU MARIA ISABELA
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