PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 28.07.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local Merei, la care
au participat un număr de 14 consilieri - din 15 consilieri în funcţie. A absentat
motivat domnul viceprimar Bob Ion Marian.
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei, doamna
Postelnicu Carmen şeful serviciului buget finanţe, domnul ing. Marin Petrică,
realizatorul documentaţiei Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Merei, Judeţul
Buzău 2016 – 2020 şi domnul Gheorghe Gabriel, directorul SC Gral Minexplore .
Secretarul comunei Merei a comunicat faptul 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 19.05.2016.
După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a fost consemnat.
Doamna consilier Ionaşcu Valerica menţionează că nu a fost consemnată
solicitarea consilierilor locali, referitoare la plata indemnizaţiei şi analizarea unei
posibilităţi de a fi majorată această indemnizaţie.
Secretarul comunei menţionează că potrivit Legii nr. 28/2014 şi ale O.U.G. nr.
57/2015, în anul 2016, pentru consilierii locali, indemnizaţiile de şedinţă, se stabilesc
prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, stabilite pentru luna
decembrie 2013.
Întrucât nu mai sunt observaţii, procesul verbal este aprobat în unanimitate de
voturi de cei 14 consilieri prezenţi la şedinţă.
Este prezentat procesul-verbal al şedinţei de constituire a consiliului local , din
data de 25.06.2016.
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 14 consilieri prezenţi la şedinţă.
Este prezentat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.07.2016.
După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a fost consemnat.
Domnul Ionascu Claudel Tromita mentioneaza ca in aceasta sedinta l-a intrebat
pe domnul primar daca au fost facute toate studiile de fezabilitate si masuratoarea
pentru D.C 46 si domnul primar a spus ca nu a fost facuta nici o masuratoare.
Domnul Primar mentioneaza ca studiul de fezabilitate pentru D.C 46 este
intocmit de 2 ani si a fost depus la Minister.
Domnul Ionascu Claudel Tomita il intreaba pe domnul Primar cand a fost facut.
Domnul Primar mentioneaza ca a fost intocmit in anul 2013.
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Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita il intreaba pe domnul Primar daca
acest studiu de fezabilitate putea fi folosit pentru situatia de la Nenciulesti creata in
urma ruperii drumului.
Domnul Primar precum si doamna Postelnicu Carmen ii raspund ca nu putea fi
folosit acest studiu de fezabilitate intrucat s au schimbat conditiile in urma prabusirii
drumului.
Domnul consilier Finaru Nicolae solicita sa se tina cont si de reabilitarea podului
din punctul ţiganie.
Domnul Primar mentioneaza ca exista diferente intre reabilitarea unui drum si
reabilitarea unu pod, pentru acesta din urma se va intocmi un alt proiect poate pe chiar
situatii de urgenta.
Domnul Ionascu Claudel Tomita precizeaza ca trebuie avut in atentie si zona
situata in punctul fostului conac Danescu a cărui reabilitare este de asemenea
necesară.
Întrucât nu mai sunt şi alte observaţii preşedintele de şedinţă prezintă ordinea
de zi care cuprinde următoarele puncte:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general de
venituri şi cheltuieli al Comunei Merei, pe trimestrul II al anului 2016;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
Comunei Merei, Judeţul Buzău 2016 - 2020;
3.
Proiect de hotărâre privind schimbarea activităţii preşcolare din Clădirea
fostă Primărie, sat Lipia” în care funcţionează unitatea de învăţământ preşcolar
„Grădiniţa cu program normal Lipia”, comuna Merei, judeţul Buzău, în clădire Corp C1
al Şcolii Gimnaziale Lipia ;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării înainte de termen a
contractului de închiriere nr. 11.446/03.12.2014, încheiat cu SC SANMED63 SRL,
pentru spaţiul în suprafaţă totală de 38,33 mp, situat în Clădirea fostă Primărie din
satul Izvorul-Dulce, comuna Merei, aflată în domeniul public al comunei Merei, în
vederea desfăşurării activităţii cabinetului medical individual şi activităţilor conexe
acestuia;
5.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Merei, în calitate de membri în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Merei;
6.
Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal”
INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN , TARLAUA NR.203, COMUNA MEREI, JUDEŢUL
BUZĂU ” pentru investiţia CONSTRUIRE LOCUINŢĂ EXTRAVILAN, COMUNA MEREI;
7.
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, pentru anul 2016 ;
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8. Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu 13
voturi „pentru”.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
general de venituri şi cheltuieli al Comunei Merei, pe trimestrul II al anului 2016, 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.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita intreaba ce inseamna G.P.N Dealul Viei.
Doamna Postelnicu Carmen ii raspunde ca este vorba de gradinita cu program
normal Dealul viei unde s-au făcut reparatii la gard.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita intreaba ca daca banii au venit de la
inspectorat de ce trebuie sa aprobe consiliul local.
Doamna Postelnicu Carmen precizeaza ca banii sunt primiti de la minister, cu
aceasta destinatie dar prin bugetul local, primaria este obligata sa ii preia, conform legii
finantelor publice si sa ii aloce cu aceasta destinatie catre scoala in calitate de ordonator
tertial de credite.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai doreste cineva sa ia cuvantul, referitor
la acest punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de
hotarare care este votat cu 13 voturi „pentru”.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a Comunei Merei, Judeţul Buzău 2016 – 2020, sunt prezentate proiectul de
hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de sedinţă acordă cuvântul domnul inginer Marin Petrica pentru a
prezenta proiectele cuprinse in strategia de dezvoltare locala a comunei Merei in
perioada 2016-2020, acestea fiind in numar de 41.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre
Doamna consilier Partal Poliana Florica intreaba de ce au mai fost prins in
strategie reteaua de gaze intrucat exista deja un proiect intocmit in acest sens.
Domnul primar precizeaza ca trebuie menţionată in aceasta strategie
modernizarea si extinderea retelei de gaze si apa, intrucat este prinsa in masterplan.
Domnul Marin Petrica mentioneaza ca exista documentatie pentru infiintarea
unui serviciu SMURD pentru Sarata Monteoru aceasta fiind una dintre conditiile
schimbarii categoriei din statiune de interes local in statiune de interes national.
Domnul Consilier Ionascu Claudel Tomita este de parere ca trebuie sa infiintam
un centru de permanenta in Sarata Monteoru.
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Domnul Marin Petrica raspunde ca infiintarea centrului SMURD implica o
activitate permanenta.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita doreste sa stie cum poate fi valorificata
din punct de vedere turistic mina de petrol intrucat aceasta reprezinta o atractie.
Domnul Marin Petrica raspunde ca mina este a OMV-ului nu este proprietatea
comunei Merei.
Doamna consilier Partal Poliana Florica mentioneaza ca nu se afla in circuitul
turistic fiind vizitata doar de persoane din cadrul OMV, initial a fost intocmit un proiect
referitor la felul in care a trebui sa arate muzeul minei de petrol inainte dar treptat a
expirat contractul iar mina a devenit proprietate privata a OMV-ului care nu mai
permite realizarea acestui muzeu.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita considera necesar sa intreprinda
demersuri in justitie ca mina sa revina in proprietatea comunei. De asemenea intreaba
in ce stadiul se afla realizarea parcului fotovoltaic.
Domnul primar raspunde ca inca nu au aparut ghidul de finantare. Au fost prinse
multe obiective in strategie dar nu se stie cum se vor rezolva intrucat realizarea lor
depinde de banii alocati in acest sens.
Domnul consilier Fanaru Nicolae intreaba de ce sunt prinse poriecte numai
pentru Sarata Monteoru.
Domnul Marin Petrica ii raspunde ca in strategie sunt cuprinse modernizarea
tuturor drumurilor din comuna Merei, prioritatea numarul unu fiind modernizarea
drumurilor comunale si locale, asfaltarea a 56-60 km de drumuri (intretinere si
reabilitare).
Doamna consilier Partal Poliana Florica mentioneaza ca pe teritoriul comunei, in
satul Nenciulesti se afla crama Brancoveanu si la Merei o crama astupata, acestea
nefiind cuprinse in strategie.
Domnul consilier Finaru Nicolae precizeaza ca acolo sunt proprietari si nu se
poate intra.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita mentioneaza ca în situaţia în care nu a
fost gospodarit trece in proprietatea statului.
Doamna consilier Partal Poliana Florica considera oportună incheierea unui
parteneriat public-privat in vederea construirii unui alt obiectiv pentru dezvoltarea
acelei zone din punct de vedere turistic. Mai mentioneaza ca statiunea Sarata Monteoru
face parte dintr-o asociatie europeana pentru apele si izvoarele minerale si doreste sa
stie daca putem prinde in strategia de dezvoltare locala un proiect in acest sens.
Domnul Marin Petrica ii raspunde ca este prins in strategie.
Domnul primar mentioneaza ca s-a discutat la consiliul judetean si acest proiect
va fi cuprins si intr-o strategie generala.
Domnul Marin Petrica informeaza ca a fost aprobat fondul de dezvoltare a
intreprinderilor mici si mijlocii pentru acordarea fondurilor nerambursabile, proiectele
se depun si banii se obtin mai usor.

4

Presedintele de sedinta intreaba daca mai doreste cineva sa ia cuvantul, referitor
la acest punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de
hotarare care este aprobat cu 11 voturi „pentru” si 2 abtineri, s-au abtinut domnul
consilier Ionascu Claudel Tomita si doamna consilier Turloiu Corina.
La punctul 3, Proiect de hotărâre privind schimbarea activităţii preşcolare
din Clădirea fostă Primărie, sat Lipia” în care funcţionează unitatea de învăţământ
preşcolar „Grădiniţa cu program normal Lipia”, comuna Merei, judeţul Buzău, în clădire
Corp C1 al Şcolii Gimnaziale Lipia, sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de
motive şi raportul de specialitate.
Presedintele de sedinta intreaba daca doreste cineva sa ia cuvantul, referitor la
acesto punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind interventii, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de
hotarare care este votat cu 13 voturi „pentru”.
La punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării înainte de
termen a contractului de închiriere nr. 11.446/03.12.2014, încheiat cu SC SANMED63
SRL, pentru spaţiul în suprafaţă totală de 38,33 mp, situat în Clădirea fostă Primărie din
satul Izvorul-Dulce, comuna Merei, aflată în domeniul public al comunei Merei, în vederea
desfăşurării activităţii cabinetului medical individual şi activităţilor conexe acestuia, sunt
prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Domnul primar mentioneaza ca in acest proiect de hotarare va fi prevazuta
obligatia locatarului de a preda pe baza de proces verbal spatiul respectiv.
Domnul consilier Finaru nu este multumit de faptul ca nu i se acorda avizul
doamnei doctor Mihaila de catre colegiul medicilor. Face apel la domnul viceprimar, la
domnul cosnilier Rotaru sa sprijine consiliul local in demersuri catre colegiul medicilor
in sensul solicitarii prezentei Colegiului la dispensarele de comuna pentru ca acestia sa
constate ce fel de medici si desfasoara activitatea in comuna Merei.
De
asemenea
domnul consilier Finaru precizeaza ca nu este de acord cu prevederea in caietul de
sarcini a clauzei privind obligatia medicilor care doresc sa inchirieze spatiul de a avea
lista cu pacientii de pe raza comunei merei.
Doamna consilier Ionascu Valerica este de parere ca nu sunt suficiente doar
discutiile sau sesizarile verbale de aceea solicita domnului consilier Finaru sa obtina
semnaturi de la pacienti pe care sa le inainteze la colegiul medicilor, pentru acei medici
a caror activitate face obiectul discutiei.
Domnul primar precizeaza ca au fost stranse semnaturi care au trimise la
minister dar ministerul sanatatii le trimite spre solutionare colegiuluiu medicilor de la
buzau.
Domnul consilier Finaru îsi exprima in continuare nemultumirea fata de starea
fizica in care se afla unii dintre medici.
Domnul consilier Rotaru precizeaza ca a discutat cu medicii de pe raza comunei
care au spus ca si au intentia de a si desfasura activitatea si la dispensarul din satul
izvorul Dulce.
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Domnul Primar mentioneaza ca acea clauza a fost prevazuta in conformitate cu
prevederile legale si este de parere ca pana nu se modifica legea sanatatii care sa aiba in
vedere libera concurenta, nu avem ce face.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai doreste cineva sa ia cuvantul, referitor
la acest punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de
hotarare care este votat cu 13 voturi „pentru”.
La punctul 5, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Merei, în calitate de membri în Consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale Merei, 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.
Presedintele de sedinta invita consilierii sa propuna din randul acestora pe cei 3
reprezentanti.
Domnul consilier Finaru ii propune pe: Doamna consilier Ionascu Valerica,
Domnul consilier Pana Marius Marian si pe domnul consilier Lazaroiu Marian.
Doamna consilier Turloi Corina il propune pe domnul consilier Ionascu Claudel.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita este de parere ca reprezentatii sunt ai
intregului consiliu local si nu pot fi propusi numai membri apartinand unui singur
partid, pentru evitarea tuturor suspiciunilor care sau creat in cei 4 ani, pentru ca au
fost incheiate procese verbale ale unor sedinte ale consiliului de administratie, care nu
au avut loc, de aceea o propune pe doamna consilier Partal Poliana Florica.
Presedintele de sedinta supune la vot propunerea domnului consilier Finaru.
Domnul consilier Ionascu Laurentiu Irinel declara ca se abtine de la vot, pentru a
evita situatia conflictului interese intrucat acesta este profesor la scoala gimnaziala
Merei.
Popunerea domnului consilier Finaru este aprobata cu 9 voturi „pentru” si 4
abtineri din partea domnilor consilieri: Ionascu Laurentiu Irinel, Ionascu Claudel Tomita,
Turloiu Corina si Partal Poliana Florica.
La punctul 6, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Ubanistic
Zonal” INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN , TARLAUA NR.203, COMUNA MEREI, JUDEŢUL
BUZĂU ” pentru investiţia CONSTRUIRE LOCUINŢĂ EXTRAVILAN, COMUNA MEREI,
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.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita îsi exprima nemultumirea pentru ca a
fost intocmit un PUG nou pentru care s-au cheltuit bani multi, cheltuiala facută
degeaba din moment ce sunt necesare intocmirea Planurilor Urbanistice Zonale .
Presedintele de sedinta intreaba daca mai doreste cineva sa ia cuvantul, referitor
la acest punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de
hotarare care este votat cu 13 voturi „pentru”.
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La punctul 7, 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, pentru anul 2016 , 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.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita intreaba de ce este supusa din nou la
vot aceasta organigrama din moment ce ea a mai fost supusa aprobarii consiliului local
acum cateva luni.
Secretarul comunei precizeaza faptul ca in acest proiect de hotarare este vorba
despre actualizarea statului de functii cu numele ocupantilor posturilor respective asa
cum este cazul asistentului medical comunitar post ocupat in prezent, al agentului de
turism precum si de vacantarea postului de inspector superior din cadrul
compartimentului cadastru si agricultura, prin incetarea raportului de serviciu al
domnului Borcan Dumitru. Este adevarat ca organigrama a mai fost supusa aprobarii
dar acea aprobare viza doar crearea posturilor care la acel moment, fiind nou infiintate,
erau vacante.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai doreste cineva sa ia cuvantul, referitor
la acest punct de pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte interventii, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de
hotarare care este votat cu 13 voturi „pentru”.
La punctul 8, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice,
Este prezentata cererea nr. 7740/11.07.2016, a S.C GRAL MINEXPLORE SR.L
care, asa cum a precizat si reprezentatul acesteia domnul director Gabriel Gheorghe,
solicita doreste sa concesioneze o suprafata de teren pentru infiintarea unei cariere de
piatra.
Domnul Garbiel Gheorghe reprezentatul acestei societati solicita gasirea unei
solutii in vederea deschiderii unei cariere de piatra, considerand ca se poate aduce
materie prima pentru reabilitarea soselelor precum si crearea locurilor de munca.
Domnul consilier Rotaru Ionel intreaba care este zona in care se doreste
infiintarea acestei cariere de piatra.
Domnul Gabriel Gheorghe raspunde ca se afla in zona Caltesti, peste Ciuhoiu
mentionand ca la cererea pe care a depus-o au fost depuse si o schita cu coordonate.
Domnul primar il intreaba pe domnul Gabriel Gheorghe daca in aceasta perioada
de 2 ani timp in care a fost întocmit un studiu si daca este singura societate care a
obtinut licenta pe acest teren.
Domnul Gabriel Gheorghe raspunde ca a facut acest studiu, precum si o cercetare
aflandu-se in acest moment intr un stadiu avansat in ceea ce priveste obtinerea avizelor
si a licentei de exploatare.
Domnul primar intreaba care este situatia juridica a terenului.
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Domnul Gabriel Gheorghe mentioneaza ca in urma discutiilor purtate cu mai
multi oameni au platit efectuare de masuratori in vederea intocmirii cartilor funciare
intrucat considera acesta ca oamenii nu au o forma legala de proprietate.
Domnul primar mentioneaza ca oamenii au fost pusi in posesie doar cu fisa
premergatoare de proprietate, de catre fostul presedinte al comisiei locale de fond
funciar pe care l-au imputernicit sa cumpere si sa vanda.
Domnul Ionascu Claudel Tomita intreaba ce categorie are acel teren.
Domnul primar raspunde ca are categoria izlaz.
Domnul Claudel Tomita spune ca nu a auzit de cariera de piatra ca fiind in izlaz si
mai intreaba cand se face punerea in posesie pe pasuni si faptul ca daca nu ajunge
pasunea cand se vor face parcelarile ce se va intampla .
Domnul primar spune ca acea suprafata este neproductiva si ca nu poate sa puna
in posesie in acel punc populatia.
Domnul Finaru intreaba daca nu cumva domnul Siboiu, fostul primar nu a facut
cerere de reducere din pasune ca este piatra acolo?
Domnul Rotaru raspunde ca au fost pusi oameni in posesia pe teren neproductiv.
Domnul primar raspunde ca s-a terminat inventarierea si ca avem teren deajuns
pentru punerea in posesie.
Domnul Gabriel Gheorghe arata ca in cazul carierelor de piatra se aplica legea
minelor.
Domnul Finaru spune ca pentru cariera de piatra are o suprafata de 54000 mp.
pentru exploatare dar nu stie la ce adancime se va ajunge.
Domnul Gabriel Gheorghe spune ca stratul este omologat la sub 50 m adancime.
Domnul Claudel Tomita arata ca dealul a inceput sa fuga si se gandeste ca daca
va fi extrasa piatra de acolo din acea zona se va ajunge la alunecari de teren si nu
numai la alunecari dar exploatarea pietrei din acea zona ce impact are asupra mediului
si asupra turismului.
Domnul Gabriel Gheorghe precizeaza faptul ca pe un teren calcaros nu exista
alunecare de teren.
Domnul Ionascu Tomita intreaba cate locuri de munca ar putea crea.
Domnul Gabriel Gheorghe raspunde ca probabil vor fi cateva sute locuri de munca
si precizeaza faptul ca aceasta piatra este ca celebra piatra de Naieni cu care s-a lucrat
la Muzeul Taranului Roman si la Casa Poporului
Domnul Ionascu Claudel concluzionează ca ar trebui discutata si analizata
aceasta cerere, cu atenţie.
Doamna Ionascu Valerica spune ca noi trebuie sa avem garantia ca societatea are
toate aprobarile de la mediu.
Domnul Gabriel Gheorghe precizeaza faptul ca nu poate obtine aprobari de la
mediu decat in momentul in care demonstreaza ca este chirias.
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Domnul Finaru spune ca toti oamenii au apa de acolo si ca in cazul unei
exploatari a carierei de piatra daca are impact asupra forajului , se angajează societatea
să facă un alt foraj?
Domnul Gabriel Gheorghe raspunde ca extragerea pietrei din cariera nu distruge
forajul si daca ar distruge sursa de apa de angajează prin contract sa foreze si sa
asigure sursa de apa; mai precizeaza ca intr-un an de zile ar putea sa exploateze un
metru in adancime.
Doamna Ionascu Valerica propune o deplasare in teritoriu pentru a se vedea sursa
de apa de la Ciuhoiu; nu se poate lua o decizie, reteaua nu trebuie afectata si doreste sa
existe o siguranta ca locuitorii si sursa de apa nu va afecta viata locuitorilor.
Domnul Gabriel Gheorghe spune ca studiul de impact nu il poate obtine de la
APM pentru ca nu are nici o calitate (trebuie sa intre intr o relatie contractuala cu noi)
iar despre apa , susţine încă odată ca nu a afectat retea de apa. De asemenea domnul
Gheorghe considera ca sursa de apa nu ar putea fi in pericol atata timp cat concedentul
va prevedea in contract ca si obligatii a concesionarulu sa nu afecteze retea de apa.
Doamna consilier Partal precizeaza ca nu este vorba de reteaua de apa ci de
izvorele de apa.
Doamna Ionascu Valerica precizeaza ca în momentul exploatării pietrei, izvoarele
de apa ar putea fi deviate.
Domnul Finaru Nicolae propune sa se viziteze zona in prealabil. In anul 2014 s-a
pus problema afectarii caselor din traseu si a inteles ca S.C GRAAL a gasit o alta cale de
acces.
Domnul Gabriel Gheorghe precizeaza ca drumul se stabileste de comun acord iar
daca consiliul local doreste sa amenajeze un drum, se va amenaja.
Domnul Primar de asemenea este de parere ca un grup de consilieri sa se
deplaseze in teren.
Domnul Gabriel Gheorghe precizeaza ca a intentionat sa cumpere de la domnul
Fatu acest teren dar nu a fost posibil intrucat nu s-au putut intocmi cartile funciare.
Sunt prezentate: - referatul nr. 8.093/28.08.2016, întocmit de dna Borcan
Carmen, din partea compartimentului Cadastru, din care reiese faptul că din suprafaţa
de 54 de ha solicitată de S.C. GRAL, 39 ha reprezintă păşune din islazul comunal, iar
diferenţa aparţine proprietarilor de păşune, conform legilor fondului funciar.
- punctul de vedere nr. 8.054/27.07.2016 al dnei Toader
Mihaela, tehnician urbanism, care face referire la prevederile O.U.G nr. 34/2013.
Secretarul comunei mentioneaza ca trebuie avute in vedere respectarea
Ordonantei 34/2014, privind pasunatul intrucat din suprafata de 54 ha solicitate de
S.C GRAL numai o parte apartine proprietarilor, o mare suprafatpă reprezinta islaz
comunal, iar legea prevede faptul ca este interzisa scoatere din circuitul agricol a
izlazului, sunt permise cateva exceptii dar aceasta se face cu recuperarea prealabila a
suprafetei de teren corespunzatoare.
Asa cum s-a stabilit in cazul discutiilor purtate referitoare la acest subiect se va
deplasa un grup de consilieri in zona care face obiectul solicitarii si presedintele de
sedinta solicita consilierilor locali sa faca propuneri referitoare la componenta acestui
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grup. Sunt propusi urmatorii consilieri: Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita,
doamna consilier Ionascu Valerica, domnul consilier Finaru Nicolae si domnul consilier
Pana Marius Marian.
Doamna consilier Partal Poliana Florica considera ca este oportuna si invitarea
unui geolog care poate face aprecieri obiective asupra sutautiei din zona vizata.
Dupa clarificarea situatiei cererea va fi reanalizata in cadrul consiliului local.
Este prezentata cererea nr. 7396/06.07.2016, a domnului Cioceanu Stefan din
Sarata Monteoru care sesizeaza faptul ca in urma construirii salii de sport asfaltul din
zona a fost deterioarat dar si tuburile de beton montate pentru dirijarea apei fluviale
drum pe care initial cu ani in urma l-a asfaltat prin contributie personala dar acum
solicita masuri pentru repararea acestuia, de aceea solicita Consiliului Local Merei sa
faca demersuri in acest sens catre Consiliul Judetean Buzau. Domnul Primar
informeaza consiliul local ca solutionarea problemelor sesizate prin aceasta cerere au
fost avute in vedere si cuprinse in strategia de dezvoltare a comunei Merei 2016-2020.
Este prezentata cererea domnului Cotiga Stefan înregistrata
7697/18.07.2016, care sesizeaza mai multe probleme si anume :

sub

nr.

- faptul ca in satul Dealul Viei niste persoane fac comert cu animale pe care le
sacrifica in gospodarii fara autorizatie si aviz sanitar;
- toti posesorii de carute fura din camp produse agricole pe care le vand fara a
avea terenuri agricole si fara carnete de producator;
-problema cainilor fara stapan precum si a posesorilor de caini pe care ii lasa
liberi pe drumurile publice;
-rezolvarea parcarilor masinilor de catre posesorii acestora pe strazile cu linie
continua, pe spatii verzi trotuare etc care impiedica circulatia normala a cetatenilor din
Sarata Monteoru;
-necesitata intretinerii corespunzatoare a spatiilor verzi;
Presedintele invita la discutii in urma discutiilor s-a concluzionat faptul ca in
urma cu cativa ani a fost adoptata o hotarare care limiteaza accesul carutelor in camp
fara a fi detinator de terenuri agricole, aceasta hotarare va fi analizata si daca se va
impune actualizarea ei se va proceda in consecinta. De asemenea a mai fost adoptata o
hotarare prin care a fost interzisa circulatia pe timp de noapte a atelajelor.
Pentru solutionarea problemelor sesizate de domnul Cotiga Stefan se va solicita
sprijinul politiei, jandarmeriei precum si altor institutii competente si se va avea in
continuare in vedere oportunitatea unei noi hotarari de consiliu.

Doamna consilier Partal este de parere ca in centrul statiunii ar trebui interzisa
circulatia carutelor pe timp de vara.
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Este prezentata adresa nr. 8687/18.04.2016, a Institutiei Prefectului Judetului
Buzau înregistrata la Primaria Merei sub nr. 3913/22.04.2016, referitoare la masurile
ce trebuia luate la nivelul localitatii pentru gestionarea cainilor fara stapan. S-a luat la
cunostinta.
Doamna consilier Partal Poliana Florica considera ca este necesar sa fie prevazute
in bugetul local sumele necesare pentru rezolvarea problemei cainilor fara stapan in
vederea incheierii unui contract cu un medic care sa faca sterilizari.
Este prezentata adresa nr 2258/25.07.2016, a Şcolii Gimnaziale Merei,
înregistrata la Primaria Merei 7945/25.07.2016 prin care comunica suma de 10000 lei
ca fiind necesara pentru depozitarea produselor lactatice si de panificatie.
Intrucat aceasta adresa este extrem de sumara pentru ca ea nu contine
informatiile necesare in vederea fundamentarii alocarii bugetare in acest sens se va
solicita din nou prin adresa informatii detaliate cu privire la suma solicitata.
Este prezentata cererea nr 8007/26.07.2016, a unui grup de persoane
Stefanescu Constantin, Tinca Ion, etc prin care aduce la cunostinta consiliuliu local
depspre litigiul pe care îl au cu Bogdan Ana despre care afirma ca a ocupat domeniul
public plantandu-l cu difrerite specii : cereale, legume, pomi fructiferi si solicita verificari
in acest sens.
Se va deplasa o comisie la fata locului pentru verificari formata din consilieri locali
avand in vedere ca a fost facuta o verificare de catre doamna Toader Mihaela din
compartimentul urbanism.
Este prezentata adresa nr 4537/12.05.2016, a Şcolii Gimnaziale Merei
înregistrata
la Primaria
Merei
1137/11.05.2016,
ca
raspuns
la adresa
4362/09.05.2016 si prin care se comunica hotararea nr. 6 din 11 mai 2016 a
consiliului de administratie al scolii cu privire la solicitarea unor informatii de catre
consilierii locali referitoare la cheltuielile efectuate.
Este prezentata cererea nr. 7.019/27.06.2012, a dlui Mirică Daniel,
administrator al S.C. DINAR COM PROD S.R.L., care solicită prelungirea contractului de
închiriere pentru spaţiul din fostul Cămin cultural Nenciuleşti.
Având în vedere că închirierea bunurilor din domeniul public se face prin licitaţie
publică, se va organiza o licitaţie publică în condiţiile legii, la care va avea ocazia să
participe şi dl. Mirică Daniel.
Doamna Ionascu Valerica solicita efectuarea unor verificari, prin intermediului
compartimentului urbanism in Sarata Monteoru, referindu-se la faptul ca locuitorul
satului Carstea Georgeta, detine un teren fara contract. Nu trebuie ignorate nici situatia
nici necesitatea intretinerii trandafirilor si a gazonului, sa nu se mai risipeasca apa si sa
fie folosita la udarea florilor.
S-a luat la cunoştinţă.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Ionaşcu Valerica

Grigoroiu Paula

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