PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 23.09.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului local Merei, la
care au participat un număr de 14 consilieri - din 15 consilieri în funcţie.A absentat
motivat doamna consilier Partal Poliama Florica.
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei,doamna
Anton Maria,
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 sedinţă prezintă ordinea de zi care este următoarea :
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-a a bugetului de venituri
şi cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016.
2.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
local Merei,în comisia de concurs şi în comisia pentru soluţionarea contestaţiilor,pentru
concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale Merei
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata
unanimitate.

în

La punctul 1, Proiect de hotărâre privind rectificarea a VI-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.
Doamna Anton Maria director a Şcolii Gimnaziale Merei ofră informaţiile
necesare cu privire la acest proiect de hotărâre .
Domnul consilier Fînaru Nicolae intreabă unde va fi amenajat spaţiul pentru
„corn şi lapte”?
Doamna Anton Maria director a Şcolii Gimnaziale Merei răspunde că pe holul
şcolii de la Izvorul Dulce.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă apreciază că s-a aprobat de mai multe
ori amenajarea unui spaţiu pentru corn şi lapte .
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Domnul primar răspunde că s-a aprobat doar în principiu dar nu s-a făcut
rectificare de buget.
Domnul consilier Fînaru Nicolae întreabă dacăî terenul de lângă şcoala din
Izvorul dulce nu se poate da în arendă ?
Doamna Anton Maria director a Şcolii Gimnaziale Merei precizează faptul că
şcoala nu poate întreţine acest teren deoarece nu au personal care să se ocupe de
întreţinerea acestui teren.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă aminteşte faptul că a fost aprobat
într-o şedinţă a Consiliului local amenajarea unui teren de fotbal pe acea suprafaţă de
teren.
Domnul Primar răspunde că acel teren este în pantă şi nu se poate amenaja
un teren de fotbal dar acel teren ar putea fi concesionat de o persoană fizică sau juridică
in vederea dezvoltării unei baze sportive.
Întrucât nu mai sunt interventii, presedintele de sedinta supune aprobării
proiectul de hotarare care este aprobat cu unaninimitate voturi.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local Merei,în comisia de concurs şi în comisia pentru soluţionarea
contestaţiilor,pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director al Şcolii
Gimnaziale Merei sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul
de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali să facă propuneri pentru
comisia de concurs şi în comisia pentru soluţionarea contestaţiilor .
Domnul Viceprimar Bob Ion Marian propune pentru comisia de concurs
pe :doamna consilier Partal Ploliana Florica şi pe domnul consilier Lăzăroiu Marian.
Deoarece nu mai sunt şi alte propuneri se supune la vot această propunere
şi este aprobată cu 13 voturi pentru,o abţinere-domnul Lăzăroiu Marian pentru a evita
situaţia conflictului de interese,un consilier lipsă-Partal Poliana Florica.
Domnul consilier Ionaşcu Laurenţiu Irinel propune comisia pentru
soluţionarea contestaţiilor:domnul consilier Rotaru Ionel şi domnul consilier Pană
Marius.
Deoarece nu mai sunt şi alte propuneri se supune la vot această propunere
şi este aprobată cu 12 voturi pentru,două abţineri- domnul consilier Rotaru Ionel şi
domnul consilier Pană Marius pentru a se evita situaţia conflictului de interese,un
consilier lipsă-Partal Poliana Florica.
Întrucât nu mai sunt interventii, preşedintele de şedinţă supune aprobării
proiectul de hotarare care este aprobat cu 12voturi „pentru” , 2 abţineri şi un consilier
local lipsă .
Este prezentată adresa nr.2369/22.08.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei,
înregistrată la Primăria comunei Merei sub nr. 8794/23.08.2016 prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe luna iulie, 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.
9/2016 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.2617/21.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei,
înregistrată la Primăria comunei Merei sub nr. 9695/21.09.2016 prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe luna august, 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.
8/2016 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.
Domnul consilier Fînaru Nicolae readuce în discuţie problema celor două staţii de
autobul din satul Izvorul Dulce.
Domnul Primar răspunde că nu sunt banii necesari pentru construirea acestor
două staţii de autobuz; au am cerut oferte de la câteva persoane juridice autorizate să
construiască aceste staţii dar preţul cerut este foarte mare.
Domnul consilier Rotaru Ionel propune să fie construite aceste staţii de către
beneficiarii de ajutor social, pentru că unii dintre ei se pricep la astfel de lucrari.
Domnul Viceprimar precizează faptul că la ajutorul social nu au pregătirea
necesară să poată realiza aceste construcţii.
Domnul consilier Ionaşcu Laurenţiu Irinel, cadru didactic la şcoala Merei, aduce
la cunoştinţă consilierilor prezenţi la această şedinţă că au venit părinţi,care au
semnalat problema câinilor de pe străzi care se reped la copii , părinţii manifestându-şi
dorinţa ca microbuzul şcolar să meargă la fiecare copil în parte deoarece aceşti câini
pun în pericol siguranţa lor. Acesta face precizarea că trebuie găsită o soluţie cât mai
repede deoarece părinţii elevilor vor veni la primărie.
Domnul primar răspunde că la Buzău, pentru moment Primaria Buzău, prin
societzatea de profil, nu mai ridică aceşti câini.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme cu caracter
extraordinar, de discutat.
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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