PROCES

-

VERBAL

Încheiat astăzi 14.07.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului local
Merei, la care a participat un număr de 14 consilieri din totalul de 15. A absentat
motivat domnul viceprimar Bob Ion Marian.
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.
puncte :

Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care cuprinde următoarele

1.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada iulie 2016 – septembrie 2016;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului
de venituri şi cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016.
Supusă votului ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada iulie 2016 – septembrie
2016, sunt prezentate proiectul de
şi
hotărâre, expunerea de motive raportul de specialitate.
Domnul consilier Lăzăroiu Marian o propune ca preşedinte de şedinţă pe
doamna consilier Ionaşcu Valerica.
Supusă votului propunerea este aprobată cu 14 voturi „pentru”.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-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.
Cu privire la acest proiect de hotărâre, au loc următoarele discuţii :
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă care este diferenţa
dintre modul în care au fost prevăzute iniţial cheltuielile la fila de investiţii 2a
( ridicări topo,avize, etc) şi modifcarile propuse prin acest proiect de hotărâre.
Domnul primar îi răspunde că trebuie întocmită documentaţia în vederea
scoaterii la licitaţie a DC 46 Izv-Dulce; au fost primiţi bani de proiectare şi execuţie,
iar restul se suportă din bugetul local.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă mai întreabă dacă au fost
întocmite ridicările topo, iar domnul primar răspunde că urmează să se facă,
precizând faptul că banii care au fost alocaţi din bugetul local pentru drum vor fi
cheltuiţi pentru taxe, avize, etc.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă doreşte să ştie care e diferenţa
dintre aviz şi taxă.
Doamna Postelnicu Carmen, şeful serviciul impozite şi taxe precizează
faptul că pentru obţinerea unui aviz este necesară achitarea unei taxe.
Întrucât nu mai sunt alte intervenţii , preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 14 voturi „pentru”.
- pagina 1 din 2 -

Mai au loc următoarele discuţii:
Domnul primar informează că va iniţia un proiect de hotărâre prin care ar
putea fi declarat cetăţean de onoare al comunei Merei, domnmul general Foca
Lucian, care este locuitor al comunei , în cadrul unui moment festiv care ar putea
avea loc de Ziua armatei Române.
Domnul consilier Rotaru Ionel este de părere că ar putea fi propus domnul
colonel Chiorăscu din satul Lipia.
Domnul primar solicită consilierilor locali să întocmească raportul de
activitate prevăzut de lege.
Întrucât au avut loc discuţii referitoare la unele probleme ce necesită
rezolvare şi alocări de resurse finaciare, ca de ex. : staţiile de autobuz , reparări de
drumuri, etc, doamna Postelnicu Carmen solicită ca aceste probleme sa fie
solicitate în scris , înaintea şedinţelor pentru a putea fi avute în vedere la rectificări
bugetare, acolo unde este cazul.
Este prezentată adresa nr.1872/05.07.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei,
înregistrată la Primăria comunei Merei sub nr. 7322/05.07.2016 prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe lunile mai şi iunie 2016 .
Solicitarea este fundamentată pe prevederile art. 1 din Instrucţiunile nr. 2/2011 ale
Ministerului Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, precum şi pe hotărârea nr.
8/2016 a Consiliului de administraţie al şcolii.
Supusă la vot, solicitarea este aprobată cu 14 voturi „pentru”, de
consilierii prezenţi dar conducătorul unităţii şcolare trebuie să-şi asume
răspunderea pentru exactitatea sumelor solicitate.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionaşcu Valerica

SECRETAR,
Grigoroiu Paula

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