ROMAN]A
JUDETUL BUZAU
COMUNA MERE]
PRIMAR

DISPOZITIA

Nr.61
privind convocarea Consiliului local Merei in $edinle ordinarl
in ziua de miercuri, 31 ialuarie 2018, orele 14oo

'

Primarul comunei Merei, judeful Buzdu,
AvAnd in vedere
- prevederile art. 39, alin. (1) din Legea administra(iei publice locale nr.
215 I 2O0 l, republicat5., modificati $i completata,
in temeiul art. 68, alin. (1) din l,egea administraliei publice locale nr. 2rs/2oo1,
republicatS, modificati qi completatd,
:

DISPUNE:
Art. 7. se convoace in

miercuri,

31

ianuarie 2018, orele

an

in ziua

de

$edinla se va desfdqura la sediul primdriei Merei qi va avea urmatoarea

ordine de zi:

Iocal pe

gedin{d ordinard consiliul local Merei,

14os

l
2077

2.

exercifiului bugetar

Proiect de hotfuAre privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului
;

Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului de incheiere a
a1 bugetului local pe anul 2017;

3. Proiect de hotdrAre privind privind Aprobarea Strategiei de achizigi.i
publice a Comunei Merei, Judelul Buzdu, pentru anul 2018;
4. Proiect de hotdrire privind desemnarea domnului Chircd $tefan,
Primarul comunei Merei, judelu1 Buziu s6 reprezinte consiliul local Merei in fafa
notarului public, in vederea semndrii actului de dezmembrare a terenului allat in
domeniul privat a1 comunei Merei, in suprafa{a de 671.478 mp, situat in satul serata
Monteoru, comuna Merei, judelul Buzdu;
5. Proiect de hotdrdLre privind trecerea din proprietatea privatd. a
comunei Merei, in proprietatea privata a Jude(ului Buzd.u a suprafefei de 105.2s6 mp,
islaz comunal, situat in loca-litatea Sdrata Monteoru, in vederea executdrii proiectului
,, Realizare parc balnear, staliunea Sdrata - Monteoru, Comuna Merei,,;
6. Proiect de hot5rAre privind aprobarea plarrului de acfiuni qi a
lucr5rilor de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncd. presiate
lunar de cetre persoanele apte de muncd din familiile beneficiare de ajutor social, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 416 /2ool privind venitul minim gararrtat, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

7.

Proiect de hotdrdre privind organizarea relelei gcolare a unitdfilor
de inv5ldmdLnt preuniversitar, de pe raza comunei Merei, judelul Buzdu, pentru anul
gcolar 2018-2019;
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8. Proiect de hotdrdre privind declararea apartenenlei Ia domeniul
public aI comunei Merei, judetul Buzau, a unui drum satesc, in suprafati de 166 mp,
situat in intravilanul satului Sdrata Monteoru, Cvartal 15, Parcela 463;
9. Proiect de hotir6re pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
organizarea gi desfd.gurarea licitaliilor otganizate de Primdria Comunei Merei pentru
vdtzarea unor bunurilor imobile din domeniul privat aI Comunei Merei, allate in
administrarea Consiliului Local al Comunei Mereijudetul Buzdu;
10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modifrcdrii nivelului unei

functii publice de execufie vacante din cadrul aparatului de specialitate aI Primarului
Comunei Merei;

11. Proiect de hotEr6Lre privind inchirierii prin licitatie publicd a unui
spaliu situat in din Clidirea fostd priindrie Izvoru Dulce, comuna Merei, aflat5. in
domeniul public al comunei Merei, in vederea desfdgurdrii activitelii de farmacie;

12.

Probleme diverse, intrebdri, interpelEri 9i declarafii politice.

Art. 2. Secretarul comunei Merei va comunica

judetul Buziu.

PRIMAR,

prezenta Institufiei Frefectului

AWZAT PENTRU I.EGALITATE
STCRTTAR,

Mgorolu Paula

Data, 23.OL,2OL7
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