PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 19.04.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului local
Merei, la care a participat un număr de 12 consilieri din totalul de 15. Au
absentat motivat 3 consilieri ( domnul Baciu Aristide, domnul Copaci Ion şi
Fînaru Nicolae).
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.
Domnul primar propune amânarea punctului 3 de pe ordinea de zi şi
anume :
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locaţiei necesare funcţionării
Grădiniţei cu Program Normal Lipia.
De asemenea mai solicită aprobarea suplimentării cu acordarea Avizului de
principiu pentru lucrări la drumuri comunale Dc 48 şi Dc 226, pentru executare
branşamente la reţeaua de alimentare cu apă Lipia.
Supuse la vot, propunerile sunt aprobate în unanimitate de voturi de cei
prezenţi.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care cuprinde următoarele
puncte :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de
executare a obiectului contractului de prestări servicii nr.4717/30.05.2014,
incheiat între Primăria comunei Merei şi S.C. JetroCad SRL , reprezentată
de domnul Stelea Mihai;
Supusă votului ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului
de venituri şi cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016, sunt prezentate
proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Întrucât nu sunt intervenţii, proiectul de hotărâre este supus la
vot şi aprobat în unanimitate de voturi de cei 12 consilieri prezenţi. Au absentat
3 consilieri la deliberare şi vot.
La punctul 2, Proiect de hotărâre
privind aprobarea prelungirii
termenului de executare a obiectului contractului de prestări servicii
nr.4717/30.05.2014, incheiat între Primăria comunei Merei şi S.C. JetroCad SRL ,
reprezentată de domnul Stelea Mihai, sunt prezentate proiectul de hotărâre,
expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Cu privire la acest proiect de hotărâre, au loc următoarele discuţii :
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Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă de ce domnul primar
de ce afirmă că nu s-a încheiat lucrarea de inventariere prevăzută de Legea nr.
165/2013 şi este de părere că nu trebuie prelungit contractul încheiat cu S.C.
JetroCad SRL.
Domnul primar răspunde că deşi lucrarea a fost finalizată, aceasta a
fost supusă modificărilor repetate, solicitate de OCPI; până în prezent nu a fost
aprobată şi există posibilitatea ca aceasta să mai suporte unele modificări, peste
termenul de valabilitate al contractului, acesta este moticul pentru care a fost
propusă prelungirea contractului.
Întrucât nu mai sunt alte intervenţii, proiectul de hotărâre este supus
la vot şi obţine: 6 voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă” ; au votat împotrivă :
domnii consilieri
Ionaşcu Claudel Tomiţă, Tuzu Vasile Iarca, Canţer Dan
Vlademir, Teodorescu Aurelian şi Ţurloiu Corina. Au absentat 3 consilieri la la
deliberare şi vot. Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar
aprobării.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă îl întreabă pe domnul primar
unde este proiectul cu apa de la Lipia, precum şi celelate documente ale acestei
investiţii?
Domnul primar îi răspunde că proiectul şi documentele sunt predate în
original la Compania de Apă şi va prezenta o copie după acestea.
Domnul consilier Ionaşcu menţionează că acestea nu trebuiau predate,
în original.
Este
prezentat raportul tehnicianului urbanism- Toader Mihaela ,
înregistrat la nr. 3697/18.04.2016 prin care solicită acordarea Avizului de
principiu pentru lucrări la drumuri comunale Dc 48 şi Dc 226, pentru executare
branşamente la reţeaua de alimentare cu apă Lipia. Se aprobă în unanimitate de
voturi de consilieri prezenţi.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Bob Ion Marian

Grigoroiu Paula

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