PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 16.03.2017 în şedinţa extraordinară a Consiliului local
Merei, la care au participat un număr de 15 consilieri - din 15 consilieri în
funcţie.
La şedinţă participă, domnul primar Chircă Ştefan primarul comunei,
doamna Postelnicu Carmen-şef serviciu buget finanţe şi doamna Dinu Niculina
Mihaela, consilier juridic.
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.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de
hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului din anii
precedenţi al bugetului propriu al comunei Merei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot această propunere, care este
aprobată în unanimitate de voturi de cei 15 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Merei , pentru anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2017 a
excedentului din anii precedenţi al bugetului propriu al comunei Merei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi care este aprobată
unanimitate de voturi de cei 15 consilieri prezenţi.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Merei , pentru anul 2017, sunt prezentate
raportul de specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită la discuţii pentru acest punct de pe
ordinea de zi.
Domnul Primar menţionează că de la salubrizare-contracte strângere
gunoi domeniul public se iau 10000,00 lei şi se vor duce la la proiectare bază
sportivă grădiniţă Valea Botei-Izvorul Dulce.
De asemenea se vor lua 30000,00 lei de la închidere rampe de la
capitolul salubrizare şi se vor duce 12000,00 lei la modernizare sistem de
iluminat public(contribuţie proprie la proiectul PNDL) şi 18000,00 lei se duc la
colectare apă pluvială în zona „blocuri”,din Sărata Monteoru.
Nemaifiind discuţii se supune la vot acest proiect de hotărâre şi este
aprobat cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere - domnul consilier Ionaşcu
Laurenţiu Irinel .
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La punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul
2017 a excedentului din anii precedenţi al bugetului propriu al comunei Merei.
sunt prezentate raportul de specialitate, expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită la discuţii pentru acest punct de pe
ordinea de zi.
Întrucât nu sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre şi este aprobat cu cu unanimitate de voturi de către cei
15 consilieri prezenţi.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Sunt prezentate adresele nr. 1493/27.02.2017 şi nr. 1950/13.03.2017
a Şcolii Gimnaziale Merei prin care solicită decontarea cheltuielilor cu naveta a
cadrelor didactice, pe lunile ianuarie şi februarie 2017. Solicitarea este
fundamentată pe prevederile art. 1 din Instrucţiunile nr. 2/2011 ale
Ministerului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, precum şi pe
hotărârile nr. 3 şi nr. 5/2017 ale Consiliului de administraţie al şcolii.
Supusă la vot, solicitarea este aprobată în unanimitate de voturi, dar
conducătorul unităţii şcolare trebuie să-şi asume răspunderea pentru
exactitatea sumelor solicitate.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
Întrucât nu mai sunt 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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