
  

 

JUDETUL  CLUJ 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI NEGRENI 

PROCES – VERBAL 

 

Incheiat azi 31.01.2023 la  sediul  Primariei  Comunei  Negreni,  cu  ocazia convocarii de 

catre domnul primar si a desfasurarii  lucrarilor  sedintei ordinare  a  Consiliului  Local  Negreni. 

Aceasta sedinta se desfasoara in sala de sedinta din sediul Primariei Comunei Negreni.                                                        

La  lucrarile  sedintei  participa   un  numar  de 11 consilieri,  din  totalul  de  11. 

Deasemenea participa si d-na contabila Abrudan Ioana , doamna directoare Varadi Florina. 

Se constata ca trebuie ales  preşedinte de şedinţă pentru  perioada ianuarie-martie 2023, 

de aceea domnul primar supune la vot primul proiect de pe ordinea de zi . Domnul consilier 

Criste Valean propune ca presedinte de sedinta sa fie doamna Seica Anca Florentina. Se supune 

la vot si se voteaza cu 11 voturi pentru ca doamna Seica Anca Florentina sa fie presedinte de 

sedinta, adoptandu-se hotararea nr.1. 

Presedintele de sedinta da citire si supune la vot procesul  verbal de la sedinta din 

20.12.2022 la care nu se semnaleaza obiectiuni, se voteaza de catre toti consilierii cu 11 voturi 

pentru. 

Domnul presedinte da citire proiectului ordinei de zi propus de primar, la  care nu se 

semnaleaza  obiectiuni , se supune la vot ordinea de zi si se voteaza de catre toti consilierii cu 11 

voturi pentru. 

     Se trece la pct.2 Proiect de hotarare privind  organizarea şi funcţionarea retelei scolare 

in comuna Negreni, pentru anul scolar  2023-2024. Prezinta doamna  presedinte,  dupa care se 

da cuvantul doamnei directoare Varadi Florina, care  prezinta detaliat necesitatea adoptarii 

unei astfel de hotarari. Nu sunt semnalate obiectii, presedintele de sedinta supune la vot 

proiectul de hotarare in forma prezentata. Urmatorii consilieri: Nistor Vlad Daniel, Saracut 

Marius Nicolae , Criste Valean, Puscas Irinel, Muresan Dacian Ionut,  Criste Petru, Buliga 

Raducu, Tripon Marian si  Dejeu Mircea, Dunes Alin si Seica Anca Florentina  voteaza 

pentru, totalizand un numar de 11 voturi pentru, zero voturi contra si zero voturi abtineri. 

Drept urmare se adopta Hotararea nr.2. 

     Se trece la pct. 3.Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de  actiuni si lucrari de 

interes local pentru persoanele care sunt obligate sa presteze munca in folosul comunitatii”.. 

Prezinta doamna  presedinte,  dupa care se da cuvantul domnului viceprimar, care  prezinta 

detaliat necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari. Nu sunt semnalate obiectii, presedintele 

de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata. Urmatorii consilieri: Nistor 

Vlad Daniel, Saracut Marius Nicolae , Criste Valean, Puscas Irinel, Muresan Dacian Ionut,  

Criste Petru, Buliga Raducu, Tripon Marian si  Dejeu Mircea, Dunes Alin si Seica Anca 

Florentina  voteaza pentru, totalizand un numar de 11 voturi pentru, zero voturi contra si zero 

voturi abtineri. Drept urmare se adopta Hotararea nr.3. 

 Se trece la pct. 4. Proiect de hotarare privind aprobarea si insusirea  documentatiilor 

topografice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară şi trecerea în domeniul public al 

comunei  Negreni  a unor bunuri imobile - Teren aferent albiei minore a Vaii Soimului si Vaii 

Strighinoasei din satul Bucea. Prezinta doamna  presedinte,  dupa care se da cuvantul 

domnului primar si domnului secretar general, care  prezinta detaliat necesitatea adoptarii unei 

astfel de hotarari, Nu sunt semnalate obiectii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul 

de hotarare in forma prezentata. Urmatorii consilieri: Nistor Vlad Daniel, Saracut Marius 

Nicolae , Criste Valean, Puscas Irinel, Muresan Dacian Ionut,  Criste Petru, Buliga Raducu, 

Tripon Marian si  Dejeu Mircea, Dunes Alin si Seica Anca Florentina  voteaza pentru, 

totalizand un numar de 11 voturi pentru, zero voturi contra si zero voturi abtineri. Drept 

urmare se adopta Hotararea nr.4. 



  

  

  Se trece la pct.5 Proiect de hotarare   privind utilizarea domeniului public pentru 

executarea lucrărilor de construire a obiectivului ”Accesarea Programului Electric UP pentru 

S.C. Mirabilandia S.R.L.” Prezinta doamna  presedinte,  dupa care se da cuvantul domnului 

domnului secretar general, care  prezinta detaliat necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari, 

Nu sunt semnalate obiectii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in 

forma prezentata. Urmatorii consilieri: Nistor Vlad Daniel, Saracut Marius Nicolae , Criste 

Valean, Puscas Irinel, Muresan Dacian Ionut,  Criste Petru, Buliga Raducu, Tripon Marian si  

Dejeu Mircea, Dunes Alin si Seica Anca Florentina  voteaza pentru, totalizand un numar de 11 

voturi pentru, zero voturi contra si zero voturi abtineri. Drept urmare se adopta Hotararea nr.5. 

 Se trece la pct.6 Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 

2022. Prezinta doamna  presedinte,  dupa care se da cuvantul domnei contabile Abrudan 

Ioana, care  prezinta detaliat necesitatea adoptarii unei astfel de hotarari, Nu sunt semnalate 

obiectii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata. 

Urmatorii consilieri: Nistor Vlad Daniel, Saracut Marius Nicolae , Criste Valean, Puscas 

Irinel, Muresan Dacian Ionut,  Criste Petru, Buliga Raducu, Tripon Marian si  Dejeu Mircea, 

Dunes Alin si Seica Anca Florentina  voteaza pentru, totalizand un numar de 11 voturi pentru, 

zero voturi contra si zero voturi abtineri. Drept urmare se adopta Hotararea nr.6. 

    Se trece la pct.7.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023. 

Prezinta doamna   presedinte,  dupa care se da cuvantul  d-nei contabile care prezinta detaliat 

anexele 1 si 2 la  proiectul de buget local pe anul 2023. Se da cuvantul domnului primar care 

aduce unele lamuriri privind propunerile de sume care au fost propuse si care sunt insuficiente 

la obiectivele de investitii care sunt in derulare, necesitand gasirea  in viitor a unor venituri si 

din revizuirea declaratiilor fiscale pentru constructiile existente precum si pentru terenurile 

nedeclarate din comuna, precum si reducerea unor cheltuieli in compartimentul administrativ 

si serviciul de gospodarire comunala, Se inscriu la cuvant:  doamna  Varadi Florina  prezinta  

situatia finaciara  de care ar avea nevoie la Scoala Gimnaziala  din comuna.  Domnul Tripon 

Marian propune alocarea unor sume pentru amenajarea unui parc fotovoltaic prin accesarea 

unor fonduri nerambursabile alocate in acest sens. Domnul consilier  Dejeu Mircea propune 

alocarea unor sume  pentru realizarea Monografiei satului Bucea si repararea iluminattului 

public in catunul culme din satul Bucea. 

 Toate aceste obiectii si propuneri sunt dezbatute si analizate de toti cei prezenti, multe 

dintre ele regasindu-se in proiectul de buget  prezentat de    d-na contabila, care in final este 

supus la vot de catre presedintele de sedinta, in forma propusa de domnul primar cu avizele 

comisiilor de specialitate. Urmatorii consilieri: Nistor Vlad Daniel, Saracut Marius Nicolae , 

Criste Valean, Puscas Irinel, Muresan Dacian Ionut,  Criste Petru, Buliga Raducu, Tripon 

Marian si  Dejeu Mircea, Dunes Alin si Seica Anca Florentina  voteaza pentru, totalizand un 

numar de 11 voturi pentru, zero voturi contra si zero voturi abtineri. Drept urmare se adopta 

Hotararea nr.7. 

    Se trece la pct.8. Informare privind Decizia nr.2/10.01.2023 emisa de Curtea de conturi  

Cluj in urma actiunii de control cu  tema ”Controlul situatiei, evolutiei si modului de 

administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T. de catre R.A. de interes local si S.C. cu 

capital integral sau majoritar al U.A.T.” la S.C. Edil Negreni S.R.L.. Prezinta doamna 

presedinte ajutata de domnul secretar general care prezinta pe scurt neregulile din activitatea 

financiar contabila cu termenele prevazute in aceasta decizie. Este invitata doamna Blaga 

Angela contabila SC Edil SRL, care aduce explicatii la aceste nereguli semnalate si promite 

rezolvarea acestora in termenele precizate. Nu sunt semnalate obiectii la cele prezentate toti 

consilierii isi insusesc prevederile acestei Decizii nr.2/10.01.2023 emisa de Curtea de conturi  

Cluj.  

 Se trece la pct. 9 Probleme curente ale administratiei. Presedintele de sedinta da 

cuvantul domnului Iliesi Gelu seful de post la Postul de Politie Negreni , care prezinta o 



  

informare privind activitatea postului de politie din comuna Negreni pe anul 2022. Dupa mai 

multe discutii, consilierii isi insusec acest raport de activitate. 

 Presedintele de sedinta  da citire  si  cere un punct de vedere asupra solicitarilor 

depuse de catre cetateni , astfel :  

- Vasc Cristian Aurel din Bucea nr.169 si Rad Cristian V. din Negreni nr.362, solicita  

inchirierea caminelor culturale din Bucea, respectiv Negreni pentru organizarea de majorate. 

Dupa mai multe discutii se propune ca sa se inchirieze aceste locatii dar cu retinerea unei 

garantii de 1500 lei pentru recuperarea unor eventuale pagube. Deasemenea se va avea grija ca 

la predarea si primirea locatiei sa se prevada prin proces verbal toate bunurile existente. 

- Popute Cornelia din Negreni nr. 507 solicita cumpararea a 15 buc. dulapi, rezultati 

din demolarea podului de la Precup. Se analizeaza aceasta solicitare , nu se aproba din cauza 

ca aceste materiale sunt necesare repararii unor podete din domeniul public. 

- Un numar de  16 cetateni din satele comunei Negreni, solicita o masina, sau mai multe,  

de piatra necesare repararii drumurilor care duc la proprietatile acestora. Se dezbat aceste 

solicitari fiecare in parte, se propune de domnul presedinte de sedinta se se ia  masuri de 

reparare a drumului public din aceste zone, prin transport de piatra cu utilajele primarie, 

incadrandu-se in cheltuielile prevazute in buget. 

Se da cuvantul domnului primar care informeaza consilierii despre proiectele depuse si 

aprobate la finantare  din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – 

Fondul Local, PNRR/2022/C10 de exemlu, “REABILITARE MODERATA CLADIRE 

PUBLICA, COMUNA NEGRENI, NR. 58, JUD. CLUJ” “ ; REABILITARE MODERATA 

CLADIRE PUBLICA, COMUNA NEGRENI, NR. 58, JUD. CLUJ”, REABILITARE 

MODERATA CLADIRE PUBLICA, COMUNA NEGRENI, NR. 58, JUD. CLUJ” ; 

“REABILITARE MODERATA CLADIRE PUBLICA, COMUNA NEGRENI, NR. 58, JUD. 

CLUJ”si “REABILITARE MODERATA CLADIRE PUBLICA, COMUNA NEGRENI, NR. 

58, JUD. CLUJ”. 

Nefiind  nici o alta obiectie, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa. 

 

           Presedinte de sedinte                                           Secretar general al comunei Negreni  

          Seica Anca-Florentina                                                         Secan Radu             


