PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 19.05.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local Merei, la care
au participat un număr de 10 consilieri - din 12 consilieri în funcţie şi 3 consilieri ale
căror mandate au fost supuse validării, din totalul de 15 . Au absentat 2 consilieri locali:
doamna consilier Ţurloiu Corina Nicoleta absent motivat şi domnul consilier
Teodorescu Aurelian- absent nemotivat.
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 31.03.2016.
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 10 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă.
Este prezentat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.04.2016.
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 10 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă.
Este prezentat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de
19/19.04.2016.
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 10, prezenţi la şedinţă consilieri în funcţie.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 114 mp aferent construcţiilor
domnului Iacob Daniel, situat în localitatea Sărata - Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr.
52, Parcela 1235 şi aflat în proprietatea privată a comunei Merei prin procedura dreptului
de preempţiune.
Supusă la vot , propunerea este aprobată în unanimitate de consilierii în funcţie,
prezenţi.
Astfel, preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care cuprinde următoarele
puncte:
1.
Proiect de hotărâre
domnului Scîntee Gabriel ;

privind validarea mandatului de consilier local al

2.
Proiect de hotărâre
domnului Preda Marian ;

privind validarea mandatului de consilier local al
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3.
Proiect de hotărâre
doamnei Rîpeanu Eugenia;

privind validarea mandatului de consilier local al

4.
Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuţiei bugetului general de
venituri şi cheltuieli al Comunei Merei, pe trimestrul I al anului 2016;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală
de 520 mp aferent construcţiilor domnilor Niţu Constantin şi Niţu Magdalena, situat
în localitatea Sărata - Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 51, Parcela 1233 şi aflat
în proprietatea privată a comunei Merei prin procedura dreptului de preempţiune;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de
134 mp aferent construcţiilor domnului Mihalcea Alexandru, situat în localitatea
Sărata - Monteoru, comuna Merei,
Tarlaua nr. 51, Parcela
1232 şi aflat în
proprietatea privată a comunei Merei prin procedura dreptului de preempţiune;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală
de 114 mp aferent construcţiilor domnului Iacob Daniel, situat în localitatea Sărata Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 52, Parcela 1235 şi aflat în proprietatea privată
a comunei Merei prin procedura dreptului de preempţiune;
8. Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.
Supusă votului ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al domnului
Scîntee Gabriel, sunt prezentate proiectul de hotărâre şi Ordinul
Prefectului nr.283/05.05.2016 privind încetarea de drept a mandatului consilierului
local Fătu Ion.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate de voturi
de cei 10 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă .
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al domnului Preda Marian, sunt prezentate proiectul de hotărâre şi Ordinul
Prefectului nr.282/05.05.2016 privind încetarea de drept a mandatului consilierului
local Ionaşcu Claudel Tomiţă.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate de voturi
de cei 11 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă .
La punctul 3, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al doamnei Rîpeanu Eugenia, sunt prezentate proiectul de hotărâre şi Ordinul
Prefectului nr.281/05.05.2016 privind încetarea de drept a mandatului consilierului
local Partal Poliana Florica.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate de voturi
de cei 12 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă .
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La punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
general de venituri şi cheltuieli al Comunei Merei, pe trimestrul I al anului 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 cu 13 voturi „pentru” de cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă.
La punctul 5, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă totală de 520 mp aferent construcţiilor domnilor Niţu Constantin şi Niţu
Magdalena, situat în localitatea Sărata - Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 51,
Parcela 1233 şi aflat în proprietatea privată a comunei Merei prin procedura dreptului de
preempţiune”, sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de
specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat cu 13 voturi „pentru” de cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă.
La punctul 6, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă de 134 mp aferent construcţiilor domnului Mihalcea Alexandru, situat în
localitatea Sărata - Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 51, Parcela 1232 şi aflat în
proprietatea privată a comunei Merei prin procedura dreptului de preempţiune, sunt
prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat cu 13 voturi „pentru” de cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă.
La punctul 7, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă totală de 114 mp aferent construcţiilor domnului Iacob Daniel, situat în
localitatea Sărata - Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 52, Parcela 1235 şi aflat în
proprietatea privată a comunei Merei prin procedura dreptului de preempţiune, sunt
prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat cu 13 voturi „pentru” de cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă.
La punctul 8, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice,este
prezentată adresa nr.987/25.04.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei, înregistrată la
Primăria comunei Merei sub nr. 3988/26.04.2016 prin care solicită decontarea
cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe luna martie, anul curent. Solicitarea este
fundamentată pe prevederile art. 1 din Instrucţiunile nr. 2/2011 ale Ministerului
Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, precum şi pe hotărârea nr. 7/2016 a
Consiliului de administraţie al şcolii.
Supusă la vot, solicitarea este aprobată în unanimitate de voturi, de
consilierii prezenţi dar conducătorul unităţii şcolare trebuie să-şi asume răspunderea
pentru exactitatea sumelor solicitate.
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Este prezentată adresa nr.1157/13.05.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei,
înregistrată la Primăria comunei Merei sub nr. 4581/13.05.2016 prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe luna aprilie, anul curent.
Solicitarea este fundamentată pe prevederile art. 1 din Instrucţiunile nr. 2/2011 ale
Ministerului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, precum şi pe hotărârea nr.
7/2016 a Consiliului de administraţie al şcolii.
Supusă la vot, solicitarea este aprobată în unanimitate de voturi, de
consilierii prezenţi dar conducătorul unităţii şcolare trebuie să-şi asume răspunderea
pentru exactitatea sumelor solicitate.
Este prezentată cererea nr. 4737/18.05.2016 a d.nei dr. Uşurelu Maria prin
care solicită aprobarea închirierii spaţiului din satul Izvorul Dulce, pentru a veni în
sprijinul pacienţilor aflaţi pe lista sa.
Supusă la vot, este aprobată în unanimitate de voturi, de consilierii
prezenţi, închirierea în condiţiile legii, într-un spaţiu disponibil. Potrivit legii, închirierea
bunurilor din domeniul public se face prin licitaţie , astfel încât, în perioada următoare
se vor face demersuri în vederea organizarii licitaţiei.
Este prezentată adresa înregistrată la nr. 4537/12.05.2016 a Şcolii
Gimnaziale Merei prin care transmite Hotărârea nr. 6 a Consiliului de Administraţie ,
referitor la adresa unui grup de consilieri locali, înregistrată la nr.6/11.05.2016.
S-a luat la cunoştinţă.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele 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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