PR OC ES

-

VER BA L

Încheiat astăzi 28.06.2017 în şedinţa ordinară a

Consiliului local

Merei, la care au participat un număr de 15 consilieri .
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei,
doamna Dinu Mihaela Niculina, consilier juridic în aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Merei .
Secretarul comunei Merei a comunicat 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.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului să prezinte
procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 24.05.2017.
După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a
fost consemnat.
Întrucât nu

sunt observaţii, procesul verbal este aprobat în

unanimitate de voturi de cei 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul primar propune

retragerea după ordinea de zi

a

punctului nr.4 proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al

Comunei Merei, a
folosinţă

unui teren în suprafaţă 789 mp, având categoria de

de „curţi – construcţii”, situat în intravilanul Comunei Merei-

zona parcare Popas, Tarlaua nr. 143, parcela 3223/1 şi parcela 3235/1 şi
suplimentarea ordinii de zi, astfel:
-

proiect de hotărâre pentru rectificarea

a Ia a

Hotărârii

Consiliului local Merei nr. 18/2017 privind aprobarea utilizării în anul

2017 a excedentului din anii precedenţi al

bugetului propriu al comunei

Merei;
-

proiect de hotărâre pentru

finanţarea investiţiei

„Reţea de

aprobarea protocolului privind

alimentare cu apă şi branşamente

(extindere) în localitatea Ciobănoaia,comuna Merei,judeţul Buzău”;
-

proiect de hotărâre

privind reîncadrarea doamnei doamnei

Rogoz Silvia Roxana în funcţia contractuală de execuţie de consilier juridic în
cadrul aparatului permanent al Consiliului local Merei, judeţul Buzău ;
-

proiect

de

Consiliului local Merei,

hotărâre

privind

desemnarea

ca observator, la concursul

reprezentantului

pentru funcţiile de

director şi de director adjunct, ai Şcolii Gimnaziale Merei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot această propunere, care este
aprobată în unanimitate de voturi de cei 15 consilieri prezenţi;
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care cuprinde:
1.

Proiect de hotărâre pentru rectificarea

a Ia a

Hotărârii

Consiliului local Merei nr. 18/2017 privind aprobarea utilizării în anul
2017 a excedentului din anii precedenţi al

bugetului propriu al comunei

Merei;
- pagina 1 din 6 2.

Proiect de hotărâre

privind rectificarea a I-a a bugetului de

venituri şi cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2017;

3.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru perioada iulie – septembrie 2017;
4.

Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a

datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2017 şi stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi;

5.

Proiect de hotărâre pentru

finanţarea investiţiei

aprobarea protocolului privind

„Reţea de alimentare cu apă şi branşamente

(extindere) în localitatea Ciobănoaia,comuna Merei,judeţul Buzău”;
6.

Proiect de hotărâre

privind reîncadrarea doamnei doamnei

Rogoz Silvia Roxana în funcţia contractuală de execuţie de consilier juridic
în cadrul aparatului permanent al Consiliului local Merei, judeţul Buzău ;
Proiect

7.

de

Consiliului local Merei,

hotărâre

privind

desemnarea

ca observator, la concursul

reprezentantului

pentru funcţiile de

director şi de director adjunct, ai Şcolii Gimnaziale Merei.
8. Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.
La punctul 1, Proiect de hotărâre pentru rectificarea

a Ia a

Hotărârii Consiliului local Merei nr. 18/2017 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.
Domnul Primar

precizează că în momentul în care s-a făcut

bugetul nu s-a ştiut denumirea exactă a proiectului şi se impune acum
modificarea denumirii din „întreţinere” în „reparaţii”.
Întrucât nu mai sunt
hotărâre

discuţii se supune la vot acest proiect de

şi este aprobat în unanimitate de voturi de cei 15 consilieri

prezenţi.
La punctul 2, Proiect de hotărâre

privind rectificarea a I-a a

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.
Întrucât nu

sunt

discuţii se supune la vot acest proiect de

şi este aprobat în unanimitate de voturi de cei 15 consilieri

hotărâre
prezenţi.
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La punctul 3, Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui

de şedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2017, ”, sunt prezentate
raportul de specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită consilierii să facă propuneri.
Doamna consilier Ionaşcu Valerica îl propune pe domnul Lăzăroiu
Marian .
Domnul consilier Rotaru Ionel îl propune pe domnul Stanciu
Gheorghe, care se retrage şi este supusă la vot propunerea doamnei consilier
Ionaşcu Valerica propunere care aprobat în unanimitate de voturi de cei 15
consilieri prezenţi

La punctul 4, Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de

înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2017 şi
stabilirea

măsurilor

pentru

eficientizarea

acestei

activităţi,

”,

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
hotărâre

sunt

discuţii se supune la vot acest proiect de

şi este aprobat în unanimitate de voturi de cei 15 consilieri

prezenţi.
La punctul 5, Proiect de hotărâre pentru

privind finanţarea investiţiei

aprobarea protocolului

„Reţea de alimentare cu apă şi branşamente

(extindere) în localitatea Ciobănoaia,comuna Merei,judeţul Buzău, ”, 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 precizează că bugetul local contribuie cu suma de
800 milioane iar Compania de Apă cu restul sumei .
Întrucât nu mai sunt

discuţii se supune la vot acest proiect de

hotărâre care este aprobat cu 14 voturi „pentru” şi o

abţinere- se abţine

domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă.
La punctul 6, Proiect de hotărâre

privind reîncadrarea doamnei

doamnei Rogoz Silvia Roxana în funcţia contractuală de execuţie de consilier
juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului local Merei, judeţul

Buzău, ”, 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

discuţii se supune la vot acest proiect de

hotărâre care este aprobat cu 14 voturi „pentru” şi o

abţinere- se abţine

domnul viceprimar Bob Ion Marian , pentru a fi evitată situaţia conflictului
de interese.
La

punctul

7,

Proiect

de

hotărâre

privind

desemnarea

reprezentantului Consiliului local Merei, ca observator, la concursul pentru
funcţiile de director şi de director adjunct, ai Şcolii Gimnaziale Merei, ”,

sunt prezentate raportul de specialitate, expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre.
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propuneri pentru

Domnul consilier Fânaru Nicolae îl propune pe domnul Pană
Marius Marian .
Domnul consilier Ionaşcu Irinel Laurenţiu îl propune pe domnul
Lăzăroiu Marian.
Domnul consilier Pană Marius Marian se retrage.
Este supusă la vot propunerea domnul consilier Ionaşcu Irinel
Laurenţiu

referitoare

la

domnul

Lăzăroiu

Marian

care

aprobată

în

unanimitate de voturi de cei 15 consilieri prezenţi.
La punctul 8, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii
politice, este prezentată adresa nr.
Primăria Merei sub

1535/26.06.2017 înregistrată la

nr.6907/26.06.2017

a Şcolii Gimnaziale Merei prin

care solicită decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe luna
mai 2017.
Solicitarea

este

fundamentată

pe

prevederile

art.

1

din

Instrucţiunile nr. 2/2011 ale Ministerului Educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, precum şi pe Hotărârea

nr. 16 /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.
Este prezentată adresa Direcţiei Pentru Agricultură Judeţeană
Buzău –

nr.5579/31.05.2017, înregistrată la Primăria Comunei Merei

sub nr.6109/31.05.2017, prin care răspunde la adresa Primăriei nr.
5440/26.05.2017, comunicând faptul că pentru scoaterea din circuitul
agricol a suprafeţei de 38,85 ha

păşune extravilan, pentru investiţia

cariera de piatră, este necesară îndeplinirea obligaţiei de recuperare din
terenurile neproductive a unei suprafeţe egale . S-a luat cunoştinţă.

Este prezentată cererea nr. 6503/14.06.2017 a doamnei
Iacobescu Gabriela , locuitor al satului Sărata – Monteoru, zona Huioaba,
care comuncă faptul că au fost rectificate erorile din cartile funciare din

zonă şi solicită în continuare informnatii privind stadiul lucrărilor de
reabilitare a DS 10. S-a luat cunoştinţă.

Este prezentată adresa nr. 6052/29.05.2017 a

Asociaţiei

Chinologice care solicită aprobarea organizării unei expoziţii chinologice în
perioada 26-27 august 2017 pe terenul de sport din Sarata Monteoru,
precum şi facilitarea accesului la curentul electric. Supusă la vot, este
aprobată în unanimitate, dar în ceea ce priveşte facilitarea accesului la

curentul electric, aceasta nu este de competenţa autorităţilor locale ci a
furnizorului de energie electrică.
Este prezentată

cererea

nr.

6573/15.06.2017 a doamnei Florea

Filofteia, din satul Ciobănoaia care solicită încheierea

contractului de

comodat, pentru o cameră din fosta scoala Ciobănoaia, pe o perioadă de doi
ani. Supusă la vot, este aprobată în unanimitate.
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Domnul consilier Fânaru Nicolae aduce la cunoştinţă Consiliului local
Merei faptul că a primit mai multe sesizări în ceea ce priveşte drumul de la
Dobrileşti, care s-a deteriorat.
Domnul Primar răspunde că nu are altă posibilitate decât să trimită
buldoexcavatorul de la primărie pentru a-l repara, în limita posibilităţilor;
„nu există altă posibilitate întrucât toate contractele se fac pe SEAP şi

nu

mai putem închiria un autogreder,”
Domnul consilier Fânaru Nicolae face referire la

staţiile de autobuz

din Dobrileşti.
Domnul Primar spune că domnul viceprimar a transmis adresă către
Poliţia Rutieră pentru ca aceştia să elibereze un aviz privind amplasamentul
exact al acestora şi acum se

aşteaptă avizele şi, ulterior, va fi suspus

aprobării consiliului local.
Domnul consilier Baciu Aristide consideră necesară înfiinţarea unei
treceri de pietoni între grădiniţa şi şcoala de la Dealul Viei.

Domnul Primar răspunde că în momentul finalizării lucrării pe acest
drum se va face şi un marcaj pietonal; dacă se va face un marcaj acum, în
momentul în care se va efectua lucrarea se va deteriora şi marcajul.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă ce program are
Centrul de Informare Turistică?
Domnul primar răspunde că Luni şi Marţi este închis iar în restul
zilelor este deschis.
Doamna consilier Partal Poliana Florica şi doamna consilier Ionaşcu
Valerica menţionează că au văzut grădiniţa de la Monteoru şi că este foarte
frumoasă.
Doamna consilier Partal Poliana Florica menţionează

că a primit o

propunere de la mai multe mămici din comună că ar fi benefic să se
construiască o grădiniţă cu program prelungit
Domnul Primar aduce la cunoştinţă consiliului local următoarele:
-s-a semnat ordinul pe PNDL -2 drumuri-Merei-Lipia şi Gura
Sărăţii-Monteoru-Dealul Viei.
-pe fonduri europene se vor realiza 5 Km de drum asfaltat în satul
Lipia.
-pentru şcoala din Lipia est în curs de finalizare procedura de licitaţie.
-prin G.A.L se va asfalta drum Valea Botei , pentru care se vor obţine
-60 de mii de euro de la

AFIR iar restul banilor

vor fi suportaţi din

bugetul local.
-în ceea ce priveşte satul Nenciuleşti, se caută soluţii

pentru a se

obţine sumele necesare pentru terminarea lucrarii.
-în

fosta grădiniţă din Lipia, ar putea fi amenajat un muzeu, vor fi

prevăzuţi bani

în buget pentru dotarea acestuia .

Doamna consilier Partal Poliana Florica consideră că un proiect
binevenit pentru Gura Sărăţii este un muzeu la şcoala din sat si că există
atâtea obiective cum ar fi Cultura Monteoru, Mina de Petrol şi ar fi foarte
importan să avem şi o sală de creaţie în incinta acestui Muzeu.
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extindere a iluminatului public şi precizează că locuitorii comunei sunt foarte
mulţumiţi de această lucrare şi în acelaşi timp doreşte să-i mulţumească
domnului consilier Lăzăroiu Marian pentru implicare.
Doamna consilier Partal Poliana Florica solicită să

se trimită adresă

la Compania de Apă deoarece la sfârşitul săptămânii apa este murdară,nu
are presiune sau pur şi simplu nu curge.
Domnul consilier Ionaşcu Laurenţiu Irinel propune să se facă „o
extindere” la şcoala Merei, care să poată fi folosită ca şi sală de sport pentru
copii.
Domnul Primar consideră oportună întocmirea unui proiect şi apoi se
va stabili suma necesară.
Doamna consilier Partal Poliana Florica reaminteşte că mai este
puţin timp şi contractul cu RER-ul va expira.
Domnul Primar spune că o să-i invite pe reprezentanţii RER în
vederea discutării unei prelungiri până în luna ianuarie 2018.
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,

SECRETAR,

Partal Poliana Florica

Grigoroiu
Paula

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