PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 07.08.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului
local Merei, la care a participat un număr de 13 consilieri din totalul de
15. Absentează motivat domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă şi
doamna consilier Ţurloiu Corina.
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.

Proiectul de hotărâre privind

aprobarea

Planului

Ubanistic

Zonal ”Realizare unitate de condiționare și depozitare pentru cereale și

fructe”, beneficiar S.C. MEGA EDIL SRL, situate în extravilan, tarlaua
nr.187, parcel nr. 3524, Comuna Merei, Județul Buzău”;
2.

Proiect

de

hotărâre

privind

aprobarea

organigramei

şi

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei;
Supusă votului, ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
Punctul 1,

Proiectul de hotărâre privind

aprobarea Planului Ubanistic Zonal ”Realizare unitate de condiționare
și depozitare pentru cereale și fructe”, beneficiar S.C. MEGA EDIL SRL,
situate în extravilan, tarlaua nr.187, parcel nr. 3524, Comuna Merei,

Județul 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 este aprobat cu 13 voturi „pentru” , din
totalul de 15.

 Punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Merei, ale

aparatului

permanent

al

Consiliului

local

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 discuţii se supune la vot acest proiect de
hotărâre care este aprobat este aprobat cu 13 voturi „pentru” , din
totalul de 15.

Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lăzăroiu

SECRETAR,
Marian

Grigoroiu Paula

Prezentul proces-verbal a fost prezentat în cadrul şedinţei
ordinare desfăşurată în ziua de 31.08.2017.

