PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 29.11.2016, 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
Dinu Mihaela Niculina, consilier juridic în aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Merei.
De asemenea sunt prezenţi în sala cadre militare în rezervă : Col. Radu Gheorghe, Gen.
Aurel Stan, Gen. Astanei Achim, Col. Moise, Col. Stoica, Col. Minciunescu, Col. Drenea Viorel,
Col. Bălăceanu Gheorghe, precum şi General-maior dr. Petrică-Lucian Foca, Comandantul
Diviziei 2 Infanterie „ Getica”.
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 31.10.2016.
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 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct Proiect de
hotărâre privind trecerea unor imobile în domeniul privat al comunei Merei ”.
Supusă la vot această propunere este aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care cuprinde:
1.
Festivitate privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei Merei,
judeţul Buzău, domnului General-maior dr. Petrică-Lucian Foca, Comandantul Diviziei 2
Infanterie „ Getica”;
2.

Moment festiv dedicat Zilei Naţionale a României;

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 458
mp aferent construcţiilor domnului Ciulin Marius , situat în intravilanul satului Sărata Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 74, Parcela 1569 şi aflat în proprietatea privată a comunei
Merei, prin procedura dreptului de preempţiune;
4.
Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul
agricol pentru semestrul II al anului 2016 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi;
5.

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile în domeniul privat al

6.

Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.
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comunei Merei ;”

Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi, care este aprobată în
unanimitate de cei 15 consilieri prezenţi, apoi având în vedere primele două puncte de pe ordinea
de zi propune ca şedinţa să înceapă prin momentul solemn dedicat intonarii Imnului Naţional .

La punctul 1, Festivitate privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei
Merei, judeţul Buzău, domnului General-maior dr. Petrică-Lucian Foca, Comandantul Diviziei 2
Infanterie „ Getica”, preşedintele de şedinţă acordă cuvântul domnului Chircă Ştefan, Primarul
Comunei Merei care după o scurtă alocuţiune îi înmânează titlul de Cetăţean de Onoare al
Comunei Merei domnului General-maior dr. Petrică-Lucian Foca, Comandantul Diviziei 2
Infanterie „ Getica”.
Domnul General, ia cuvântul, mulţumind Consiliului local Merei pentru acordarea
acestui Titlu şi prezintă consideraţiile sale personale despre semnificaţia acestui moment.
La punctul 2, Moment festiv dedicat Zilei Naţionale a României, este prezentat
materialul întocmit în acest sens.
La punctul 3, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 458
mp aferent construcţiilor domnului Ciulin Marius , situat în intravilanul satului Sărata - Monteoru,
comuna Merei, Tarlaua nr. 74, Parcela 1569 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.

Întrucât nu sunt intervenţii, proiectul de hotărâre este supus la vot şi este aprobat
cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere- domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă .
La punctul 4, Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2016 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea
acestei activităţii, sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de
specialitate.

Întrucât nu sunt obiecţiuni , proiectul de hotărâre este supus la vot şi este aprobat
cu 15 voturi „pentru” .
La punctul 5, Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile în domeniul privat al
comunei Merei ”, sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de
specialitate.
Domnul primar precizează că este vorba de terenul aflat lângă construcţiile deţinute
de SC Florea Comflor, care desfăşoară activităţi de siloz.
Întrucât nu mai sunt intervenţii , proiectul de hotărâre este supus la vot şi este
aprobat cu 13 voturi „pentru” şi două abţineri : se abţine domnul consilier Ionaşcu
Claudel Tomiţă şi domnul viceprimar Bob Ion Marian, pentru a nu se afla în situaţia
conflictului de interese, deoarece precizează că se află în relaţii contractuale cu această
societate cu care are încheiat contract de arendă pentru terenurile agricole.

La punctul 6, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice, este prezentată

adresa nr. 12.136/23.11.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei prin care solicită decontarea

cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice. Solicitarea este fundamentată pe prevederile
art. 1 din Instrucţiunile nr. 2/2011 ale Ministerului Educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului, precum şi pe hotărârea nr. 12/2016 a Consiliului de administraţie al şcolii.
Supusă la vot, solicitarea este aprobată în unanimitate de voturi, dar
conducătorul unităţii şcolare trebuie să-şi asume răspunderea pentru exactitatea sumelor
solicitate.
-
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Este prezentată cererea nr. 12.021/21.11.2016 a domnului Ciulic Nicuşor, prin
care solicită sprijin financiar pentru participarea fiului său la turnee de şah naţionale şi
internaţionale .
Având în vedere că prevederile art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
interzic autorităţilor publice să efectueze activităţi de sponsorizare, cererea nu se aprobă.
Este prezentată cererea nr. 11.859/15.11.2016 a doamnei Iacobescu Gabriela
din localitatea Sărata – Monteoru - zona Huioaba, care revine asupra solicitării de refacere
a drumului din zonă .
Pentru refacerea drumului din zona Huioaba vor fi alocate sumele necesare în
bugetul local din anul 2017, iar suma de 30.000 lei primită pe situaţii de urgenţă va fi
utilizată pentru obţinerea acordurilor, avizelor, etc , necesare.
Este prezentată cererea nr. 12.179/24.11.2016 a doamnei doctor Uşurelu Maria
prin care solicită închirierea sau cumpărarea spaţiului din Izvorul.
Având în vedere că în conformitate cu prevederile legii, închirierea bunurilor din
domeniul public se face prin licitaţie publică, va fi închiriat conform acestei proceduri.
Este prezentată cererea nr. 11.370/04.11.2016 a domnului Ghiţă Vasile care
solicită 75 ha păşune în zona Codreanca.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi cu prevederile
Hotărârii Consiliului local Merei nr.
13/27.03.2014 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul închirierii păşunilor aflate în
proprietatea privată a Comunei Merei, Judeţul Buzău” , închirierea păşunilor se realizează prin
licitaţie publică, în condiţiile legii.

Este prezentată
cererea
nr.11.685/ 11.11.2016 a domnului Teodorescu
Alexandru care solicită păşune în zona Ciuhoiu.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi cu prevederile
Hotărârii Consiliului local Merei nr.
13/27.03.2014 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul închirierii păşunilor aflate în
proprietatea privată a Comunei Merei, Judeţul Buzău” , închirierea păşunilor se realizează prin
licitaţie publică, în condiţiile legii.
Este prezentată cererea nr.11.634/ 10.11.2016 a domnului Belciu Eugen care
solicită păşune în zona „Vladimir”.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi cu prevederile
Hotărârii Consiliului local Merei nr.
13/27.03.2014 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul închirierii păşunilor aflate în
proprietatea privată a Comunei Merei, Judeţul Buzău” , închirierea păşunilor se realizează prin
licitaţie publică, în condiţiile legii.
Este prezentată cererea nr 12.262/28.11.2016 a domnului Chiricioiu A Vasilică prin
care solicită prelungirea contractului de închiriere păşune.
Se aprobă încheierea unui un act adiţional la contractul în vigoare, pentru o perioadă
egală cu cel mult durata sa iniţială.
Este prezentată cererea nr 12.169/24.11.2016 a doamnei Dinu Georgeta - Florica prin
care solicită prelungirea contractului de închiriere păşune.
Se aprobă încheierea unui un act adiţional la contractul în vigoare, pentru o perioadă
egală cu cel mult durata sa iniţială.
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Este prezentată cererea nr 11.686/11.11.2016 a domnului Burada Sebastian
prin care solicită închirierea unei suprafeţe de păşune .
Având în vedere prevederile contractului de păşunat încheiat aflat în vigoare,se
aprobă prelungirea prin act adiţional pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa initial.
Este prezentată cererea nr 12.187/24.11.2016 a domnului Copaci Ion prin care
solicită închirierea unei suprafeţe de păşune .
Având în vedere prevederile contractului de păşunat încheiat aflat în vigoare,se
aprobă prelungirea prin act adiţional pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa initial.
Este prezentată cererea nr 11.795/14.11.2016 a domnului Bîra Gheorghe prin
care solicită închirierea / cumpărarea sau administrarea terenului în suprafaţă de 54 mp, nu
se aprobă.

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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