PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 18.02.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local Merei,
la care a participat un număr de 14 consilieri din totalul de 15. A absentat
motivat doamna consilier Partal Poliana Florica.
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 prezintă ordinea de zi care cuprinde următoarele

puncte :
1.
Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău a unor bunuri realizate ca urmare a investiţiei
„Reţea de alimentare cu apă potabilă”, sat Lipia, comuna Merei, judeţul Buzău;
2.
Proiect de hotărâre privind însuşirea Programului de achiziţii publice al
Consiliului local Merei pentru anul 2016;
Supusă votului ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire
directă către S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău a unor bunuri realizate ca urmare
a investiţiei „Reţea de alimentare cu apă potabilă”, sat Lipia, comuna Merei, judeţul
Buzău; sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de
specialitate.
Întrucât nu au fost intervenţii, este supus la vot proiectul de
hotărâre şi aprobat cu 11 voturi „pentru” , 1 abţinere, din partea domnului
consilier Canţer Dan Vlademir şi 2 voturi „împotrivă”, din partea domnilor
consilieri Tuzu Vasile Iarca şi Teodorescu Aurelian . A absentat un consilier.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind însuşirea Programului de
achiziţii publice al Consiliului local Merei pentru anul 2016, sunt prezentate
proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Întrucât nu au fost intervenţii, este supus la vot proiectul de
hotărâre şi aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 3 abţineri, din partea domnilor
consilieri Tuzu Vasile Iarca Canţer Dan Vlademir şi Teodorescu Aurelian. A
absentat un consilier.

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Canţer Dan Vlademir

Grigoroiu Paula

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