PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 11.08.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local Merei, la care
au participat un număr de 15 consilieri - din 15 consilieri în funcţie.
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei, doamna
Postelnicu Carmen şeful serviciului buget finanţe, doamna Dinu Mihaela Niculina,
consilier juridic în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Merei.
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 28.07.2016.
După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a fost consemnat.
Doamna consilier Ionaşcu Valerica solicită să rămână în atenţia executivului
problema majorării indemnizaţiilor consilierilor locali.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă menţionează că în privinţa
concesionării terenului pentru cariera de piatră a precizat faptul că mai întâi trebuie să
se soluţioneze problema punerii în posesie a proprietarilor , apoi să „ să-şi urmeze
cursul cu Gral; dacă nu ajunge păşunea? Trebuie să dăm din islazul comunal”.
Domnul consilier Fânaru Nicolae solicită să se menţioneze în procesul verbal că
islazul comunal se află la Ciuhoiu.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă de ce au fost trecute „gazele”
în Strategia locală?
Domnul viceprimar Bob Ion Marian consideră că includerea alimentării cu gaze
naturale în Strategie ne poate fi de folos, poate se va reuşi întocmirea unor proiecte pe
fonduri europene.
Domnul Primar Chircă Ştefan menţionează că se referă la extinderea de gaze de
pe domeniul public; dacă nu era cuprinsă în Strategie, proiectele viitoare ar fi fost
respinse .
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă de ce nu se extinde reţeaua
de gaze şi în Lipia ?
Domnul Primar Chircă Ştefan îi răspunde că „Distrigaz” a considerat că nu este
rentabil pentru distribuitor. De altfel, a fost şi recomandarea Consiliului Judeţean să fie
cuprinse în Strategie, atât alimentarea cu gaze cât şi asfaltarea.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă consideră necesar ca toţi membri
consiliului local să se deplaseze la terenul solicitat de Gral pentru cariera de piatră.
Întrucât nu mai sunt observaţii, procesul verbal este aprobat în unanimitate de
voturi de cei 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Înainte de a se trece la prezentarea ordinii de zi, domnul primar propune
amânarea punctelor 3 şi 4 de pe ordinea de zi ( întrucât nu au fost finalizate) şi anume :
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea
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licitaţiilor organizate pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică sau
privată a Comunei Merei, Judeţul Buzău , şi respectiv,
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea
licitaţiilor organizate pentru vânzarea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a
Comunei Merei, Judeţul Buzău.
Supusă la vot această propunere a fost aprobată în unanimitate, astfel că
preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care este următoarea:
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016;
2.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea
licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau
privată a Comunei Merei, Judeţul Buzău;
3.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
acordare a titlului de cetăţean de onoare al Comunei Merei, Judeţul Buzău;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului de
închiriere, pentru închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii situate în incinta
Căminului cultural Nenciuleşti , în suprafaţă construită de 170,54 mp şi a terenului
aferent în suprafaţă de 1307 mp, aflat în domeniul public al Comunei Merei, în vederea
desfăşurării activităţii de comerţ ;
5.

Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.

Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata cu în
unanimitate.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-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.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul consilier Ionascu Claudel Tomita intreabă ce reprezintă majorarea
cheltuielilor publicitate?
Domnul Primar îi răspunde că sunt cheltuielile efectuate cu plublicitatea actelor
la care Primria este obligată, de exemplu: publicarea Strategiei de Dezvoltare Locală,
materiale publicate în presă cu privire la propmovarea staţiunii Sărata-Monteoru, etc.
Doamna consilier Partal Poliana Florica se referă la suma de 6500 lei alocată
pentru fotbal şi se întreabă dacă nu vor fi probleme, avându-se în vedere ceea ce s-a
întâmplat anii trecuţi cu echipa de fotbal.
Domnul primar menţionează că au fost probleme pentru că echipa de fotbal
avea personalitate juridică, iatr această echipa nu are persoalitate juridică pentru că
este asociaţie sportivă, fără scop patrimonial.

2

Secretarul comunei Merei prezintă prevederile art. 69 alin(2), lit. “a” din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 care menţionează : “ Structurile sportive fără
scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de
sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive.
Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective
şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre
Întrucât nu sunt interventii, presedintele de sedinta supune aprobării proiectul
de hotarare care este aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 2 abţineri, din partea doamnei
consilier Ţurloiu Corina Nicoleta şi Ionaşcu Claudel Tomiţă.
La punctul 2, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea
publică sau privată a Comunei Merei, Judeţul Buzău, 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 interventii, presedintele de sedinta supune aprobării
proiectul de hotarare care este aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 3, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de acordare a titlului de cetăţean de onoare al Comunei Merei, Judeţul Buzău,
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 interventii, presedintele de sedinta supune aprobării
proiectul de hotărare care este aprobat în unanimitate de voturi.
La punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi
contractului de închiriere, pentru închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii situate în
incinta Căminului cultural Nenciuleşti , în suprafaţă construită de 170,54 mp şi a terenului
aferent în suprafaţă de 1307 mp, aflat în domeniul public al Comunei Merei, în vederea
desfăşurării activităţii de comerţ, 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 Ionaşcu Claudel Tomiţă este de părere a acest cămin
cultural trebuie redat comunităţii.
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 14 voturi „pentru” şi o abţinere din partea
domnului consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă .
La punctul 5, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice,
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este prezentata cererea nr. 8.343/5.08.2016 a COMPANIEI DE APĂ BUZĂU, care a
solicitat buldoexcavatorul primăriei pentru efectuarea de branşamente la reteaua de
alimentare cu apă Lipia.
Presedintele de şedinta supune la vot această solicitare care obţine 14 voturi
„împotrivă” şi o abţinere; se abţine domnul consilier Fânaru Nicolae, pentru evitarea
situaţiei conflictului de interese, întrucât este salariat la Compania de apă.
Este prezentata adresa nr. 8.319/4.08.2016, a ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV
„GTC MOTORSPORT, care solicită aprobarea desfăşurării competiţei sportive ÎN Sărata
Monteoru.
Presedintele de şedinta supune la vot această solicitare care este aprobată în
unanimitate dar organizatorii vor lua toate măsurile ce se impun, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, în vederea desfăşurării competiţiei sportive în condiţii de
maximă siguranţă.
Este prezentata adresa nr. 16.598/8.08.2016, a Municipiului Buzău, înregistrată
la Primăria Merei sub nr. 8463/10.08.2016 care notifică decizia Munisipiului de a se
retrage din A.D.I. Sărata – Monteoru. 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,

Ionaşcu Valerica

Grigoroiu Paula

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