PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 27.02.2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului local
Merei, la care au participat un număr de 14 consilieri - din 15 consilieri în
funcţie.
La şedinţă participă, -domnul primar Chircă Ştefan primarul comunei,doamna
Dinu Niculina Mihaela –consilier juridic, iar din partea SC Rer Ecologic Service:
domnul director Mocanu Liviu, doamna Chifan Olivia-şef departament
contracte , Preda Costache, casier şi Şerbănescu Mihai-casier.
Secretarul comunei Merei a comunicat faptul că toţi consilierii au fost
convocaţi telefonic şi în scris şi au luat la cunoştinţă prin invitaţia la şedinţă
despre ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia, în conformitate cu
prevederile art. 39 alin.( 4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată. De asemenea, precizează
că şedinţa este legal constituită, în conformitate cu prevederile art. 40 din
Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată.
Preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi:
Proiect de hotărâre
privind actualizarea tarifelor pentru activităţile
cuprinse în Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a
Comunei Merei, nr. 9208/29.10.2009.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi care este aprobată
cu 14 voturi „pentru”.
Pentru acest punct de pe ordinea de zi, sunt prezentate raportul de
specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă îi invită pe reprezentanţii Rer Ecologic să
prezinte informaţiile necesare dezbaterii acestui proiect de hotărâre.
Domnul Mocanu aduce la cunoştinţă că, începând cu data de
01.01.2017 a intrat în vigoare o nouă taxă pentru gunoi care trebuie plătită de
RER. Această taxă este în cuantum de 80 lei/t plus TVA pentru deşeuri inerte
şi nepericuloase.
Cantitatea de gunoi strânsă din această zonă este foarte mare,s-a
actualizat TVA-ul,taxa este foarte mare şi trebuie suportată de cetăţeni.
Această taxă a fost instituită de 2 ani , aplicarea ei fost amânată, însă
în anul 2017 taxa este de 80 lei plus TVA/t, iar în 2018 taxa este 120 lei plus
TVA/t.
Mai menţionează că România este total nepregătită pentru acest lucru,
iar prin implementarea acestei taxe se doreşte reducerea cantităţii de gunoi şi
colectarea gunoiului sortat, iar acest lucru nu se poate face decât cu o staţie de
sortare a gunoiului.
Pentru a nu se mai strânge o cantitate mare de gunoi cetăţenii ar trebui
să sorteze gunoiul în sensul că frunzele,gunoiul de grajd,şi măturătura curţilor
să fie separat de gunoiul menajer.
Doamna consilier Partal Poliana Florica precizează că societăţile
comerciale din zonă fac selecţie a gunoiului.
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Domnul Mocanu precizează că preţul mare este din cauza acelui preţ de
80 lei/t.
Domnul Primar menţionează că magazinele care comercializează
imbrăcăminte plătesc tot 114 lei chiar dacă acestea selectează gunoiul.
Doamna Chifan precizează că preţul în acest caz este de 70 lei/m cub.
Domnul Primar consideră că ar trebui scăzută taxa.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă ce preţ are gunoiul pe
m cub selectat?
Doamna Chifan arată că în nota justificativă a documentaţiei transmise
de RER se regăseşte o creştere de 28 lei /m cub, nu cu 80 lei/ m cub.
Doamna consilier Ionaşcu Valerica întrebă cât cântăreşte un m cub? Şi
doreşte o explicaţie şi o analiză care să poată fi înţeleasă de oricine.
Domnul Mocanu precizează că această taxă a produs mărirea preţului
plătit de cetăţean către firma de colectare a gunoiului.
Doamna consilier Ionaşcu Valerica menţionează că, din cele susţinute de
reprezentanţii Rer , reise faptul că că este o taxă obligatorie şi preţul pe care
trebuie să-l plătească persoana fizică şi persoana juridică este , de asemenea,
obligatoriu.
Domnul Mocanu susţine că gunoiul reciclat este plătit.
Domnul Viceprimar întreabă cât gunoi se colectează din comuna Merei ?
130 tone?
Domnul Mocanu răspunde că un m cub este egal cu 1 tonă.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă propune să se plătească
gunoiul din bugetul local al comunei Merei.
Domnul Primar şi domnul Viceprimar răspund că nu este posibil aşa
ceva.
Domnul Viceprimar întrebă dacă taxa poate fi aplicată , începând cu
data de 01.03.2017?
Domnul Mocanu răspunde că nu se poate, pentru că taxa a intrat în
vigoare din luna ianuarie ; lunile ianuarie şi februarie cine plăteşte?
Domnul Mocanu , comparând cantitatea de gunoi colectată din unele
localităţi ale judeţului, precizează că : „la Buzău avem 24 Kg./pers/gunoi şi la
Merei avem 52 Kg /pers/gunoi aceast rezultat se datorează faptului că nu se se
face o selecţie a gunoiului,iar noi nu luăm altceva decât pubele în care găsim
gunoi neselectat”.
Doamna consilier Ionaşcu Valerica precizează că, din cele spuse a înţeles
că oamenii pun în pubele gunoi neselectat iar cine doreşte un preţ mai mic
trebuie să selecteze gunoiul.
Domnul Mocanu răspunde că în situaţia în care scade cantitatea de
gunoi , trebuie actualizat preţul iar in acest caz preţul mai scade dacă este
gunoi mai puţin, întrucât, din trei în trei luni se actualizează preţul .
Domnul Viceprimar întreabă dacă există posibilitatea de a nu mai plăti la
Fondul de Mediu?
Domnul Mocanu răspunde că nu există această posibilitate şi că gunoiul
conform normelor este compus din carton + plastic şi gunoi bio, iar măturătura
de curte şi gunoiul de grajd nu intră în acestă categorie. „ Dacă strângem
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numai carton ,plastic şi bio atunci noi ducem la staţia de sortare şi costul este
mai mic.Gunoiul din curte şi gunoiul de grajd nu are ce să caute în pubelă.În
concluzie se va factura începând cu luna ianuarie 2017 şi diferenţa se va regăsi
în factură până în luna martie 2017”.
Domnul Primar spune că trebuie anunţată populaţia să selecteze gunoiul
şi trebuiesc educaţi cetăţenii în acest sens.
Reprezentanţii RER spun că vor distribui fluturaşe în acest sen şi vor fi
ataşate la fiecare factură în parte.
Întrucât nu mai sunbt alte discuţii este supus la vot acest proiect şi se
aprobă cu 11 voturi „pentru”, 3 abţineri ( domnii consilieri Ionaşcu Claudel
Tomiţă, Baciu Aristide şi0 Rotaru Ionel),1 absent fiind domnul Fînaru Nicolae.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probmele de
discutat.
Este prezentată cererea
nr. 1402/23.02.2017 a domnului Burada
Sebastian prin care prin care a solicitat aprobarea Consiliului local Merei de a
contracta serviciile de inventariere, marcare şi transport a masei lemnoase ce
rezultă în urma lucrărilor de curăţire a vegetaţiei nefolositoare de pe suprafaţa
de păşune închiriată, lucrări executate de de către Ocolul Silvic .
Secretarul comunei aduce la cunoştinţă clauzele contractuale prevăzute
de art. V, punctul 3 „obligaţiile locatarului” , lit „j” din contractul de închiriere
păşune nr. 3562/2014, potrivit cărora îi revine obligaţia de a realiza, pe
propria cheltuială, lucrările de eliminare a vegetaţiei nefolositoare.
Având în vedere cele menţionate, Consiliul local Merei este de acord ca
locatarul să contracteze lucrările silvice, în vederea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale precizate , după efectuarea acestor lucrări, va informa Consiliul
local cu provire la cantitatea de masă lemnoasă rezultată.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionaşcu Laurenţiu Irinel

SECRETAR,
Grigoroiu Paula

Prezentul proces-verbal a fost prezentat în cadrul şedinţei ordinare
desfăşurată în ziua de_____________________
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