PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26.07.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului local
Merei, la care a participat un număr de 15 consilieri din totalul de 15.
La ședinţă mai participă : domnul Chircă Ștefan primarul comunei,

doamna Rogoz Silvia Roxana, consilier juridic în aparatul permanent al
Consiliului local Merei.

Secretarul comunei Merei a comunicat că toţi consilierii au fost
convocaţi în scris şi telefonic şi au luat cunoştinţă despre ordinea de zi, data,
ora şi locul desfăşurării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.
(2) şi 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.
Este prezentată ordinea de zi care cuprinde:

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii

publici

şi

personalul

contractual

specialitate al Primarului Comunei Merei, ale

din

cadrul

aparatului

de

aparatului permanent al

Consiliului local Merei, pentru anul 2017;

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului

local Merei, în calitate de membri în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale Merei;

3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 98, alin.

(2) şi (3) din Anexa la Hotărârea Consiliului local Merei nr. 24/12.05.2008
pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului;
Supusă votului, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.

 Punctul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Merei, ale aparatului permanent al
Consiliului local 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.
Au loc următoarele discuții:
Doamna

consilier

Partal

precizează

că

salariile

de

bază

ale

funcționarilor și personalului contractual sunt onorabile în comparație cu
mediul privat.

Domnul primar Chircă Ștefan precizează că unii salariați au primit mai

mult la salariu iar alții deloc, motivat de faptul că trebuiau să se egalizeze
într-un fel aceste discrepanțe, însă dacă Guvernul va aloca fonduri la
următoarea rectificare de buget va vedea daca va mai putea aloca fonduri
pentru salarii.
Totodată, mai precizează că pe viitor funcționarii cu atribuții de
executare vor face muncă pe teren pentru a aduce bani la bugetul local dar și
pentru a clarifica situația juridică a tuturor agenților economici de pe raza
Comunei Merei.

De asemenea, mai precizează că programul de lucru al salariaților
începând cu data de 27.07.2017, va fi de la ora 8 -16, urmînd ca la ora 805
să fie
ridicată condica de prezență. Mai mult decît atât, are pretenția ca pe viitor
toți contribuabilii să fie tratați cu respect și bunăvoință, având în vedere că
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tuturor salariaților le-au fost mărite salariile în cursul acestui an.

Domnul consilier Ionașcu Claudel vrea să știe cât anume s-a colectat

din taxele și impozitele datorate de persoanele fizice și persoanele juridice
bugetului local al UAT Merei, în procente.

Doamna consilier Partal precizează că la compartimentul urbanism

doamna Toader Mihaela nu face față singură acestui compartiment. Domnii
consilieri sunt de părere că doamna Toader trebuie să își facă treaba cu simț
de răspundere și că vor calitate din partea acesteia, având în vedere că în

localitatea Sărata Monteoru nu se respectă nici cele mai elementare reguli. Un
cetățean si-ar fi construit, fără autorizație un WC pe domeniul public, alții șiau amenajat terase pe zona de protecție a drumului și multe altele.

Întrucât nu mai sunt

discuţii, preşedintele de şedinţă

supune la vot

acest proiect de hotărâre, care este aprobat în unanimitate de cei 15
consilieri prezenţi.

 Punctul 2, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor

Consiliului local Merei, în calitate de membri în Consiliul de Administraţie al
Şcolii Gimnaziale Merei,

sunt prezentate raportul de specialitate, expunerea

de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită consilierii să facă propuneri

pentru

acest punct de pe ordinea de zi.
Este propusă doamna consilier Partal Poliana.
Propunerea este aprobată cu 14 voturi pentru și o abținere, domnul

consilier Ionașcu Laurențiu Irinel, cadru didactic la Şcoala Merei, pentru a fi
evitată situaţia conflictului de interese .

Punctul 3, proiect de hotărâre privind privind modificarea şi



completarea art. 98, alin. (2) şi (3) din Anexa la Hotărârea Consiliului local
Merei nr. 24/12.05.2008 pentru actualizarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului

,

sunt

prezentate raportul

de

specialitate,

expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită consilierii la discuţii pentru acest punct
de pe ordinea de zi.
Întrucât nu sunt

discuţii preşedintele de şedinţă

supune la vot acest

proiect de hotărâre, care este aprobat în unanimitate de cei 15 consilieri
prezenţi.
Diverse:
Domnul primar Chircă Ștefan

informează consiliul local că pe data de

07.08.2017 va avea loc o nouă ședință extraordinară de consiliu local, având

în vedere că pe site-ul Primăriei Comunei Merei a fost publicată documentația
pentru aprobarea PUZ ’’Construire hală de îmbuteliere apă de consum – zonă
producție,

depozitare,

servicii,

tarlaua

140,

parcela

3082,

nr.

Cadastral24562’’.
Mai precizează că beneficiarul proiectului este SC MEGA EDIL SRL și că

termenul limită pentru depunerea proiectului este de 10.08.2017.

Domnul consilier Fînaru precizează că în localitatea Nenciulești este
multă vegetaţie pe marginea drumului.

Tot domnul consilier Fînaru informează consiliul local despre intenția
unui cetățean din localitatea Nenciulești care vrea să cumpere mai multe
mașini cu pietriș, pe banii săi pentru a balasta tot satul, însă ar avea nevoie
de buldoexcavatorul primăriei pentu a întinde pietrișul.
Doamna consilier Ionașcu Valerica vrea să fie înlocuite semnele de
circulație din localitatea Sărata Monteoru deoarece aceste sunt ruginite și nu
se
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mai văd bine semnele de pe ele.
Domnul primar Chircă Ștefan îi răspunde că drumul la care face referire

aparține Consiliului Județean Buzău și face parte din proiectul ’’Drumul
Vinului’’.

Doamna consilier Partal îl întreabă pe domnul primar de ce se

micșorează albia pârâului Sărata Monteoru.
Domnul primar Chircă Ștefan

îi răspunde că acest proiect nu este al

primăriei și nu poate răspunde la această întrebare.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.

Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lăzăroiu
Grigoroiu Paula

SECRETAR,
Marian

Prezentul proces-verbal a fost prezentat în cadrul şedinţei ordinare
desfăşurată în ziua de ________________________.
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