PROCES

-

VERBAL

Încheiat astăzi 21.12.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local Merei, la care a
participat un număr de 14 consilieri din totalul de 15. Absentează domnul consilier Stanciu
Gheorghe. Este prezent la şedinţă domnul Adrian Băjenaru , locuitor din satul Dealul Viei.
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.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului să prezinte procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 29.11.2016 .
După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a fost consemnat.
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul-verbal care este aprobat cu 14 voturi
„pentru”.
Este prezentat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.12.2016.
După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a fost consemnat.
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul-verbal care este aprobat cu 14 voturi
„pentru”.
Înainte de a fi prezentată ordinea de zi, domnul primar propune suplimentarea
acesteia cu 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 .
.
Supusă votului aceeastă propunere este aprobată cu 14 voturi “pentru”.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care cuprinde următoarele :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a X -a a bugetului de venituri şi
cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2016;
2. Proiect de hotărâre
perioada ianuarie 2017 – martie 2017;
3.

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare privind

organizarea şi exercitarea activității de audit public intern;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă
totală de 912 mp aferent construcţiilor SC Florea Comflor, situat în intravilanul satului
Lipia, Comuna Merei, Tarlaua nr. 38, Parcela 2821 şi Parcela 2816, aflat în proprietatea
privată a comunei Merei, prin procedura dreptului de preempţiune.
5. Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
Proiectul „ Modernizare drumuri săteşti de interes local DS 20, DS 25,sat Izvorul Dulce,
zona Valea Botei”, comuna Merei, judeţul;

6. 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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7.

Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.

La punctul 1, Proiect de hotărâre privind rectificarea a X -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 dă cuvântul şefului serviciului de buget – finanţe să
prezinte modificările ce fac obiectul acestei rectificări bugetare.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă dacă sun bani prevăzuţi
pentru refacerea drumului din zona „Huioaba” şi dacă au fost prevăzute sumele necesare
lucrărilor de la grădiniţa din Sărata Monteoru.
Domnul Primar îi răspunde că pentru refacerea drumului pentru început a
fost încheiat un contract de proiectare cu o firmă de proiectare, după proiect va fi
începută şi lucrarea ; în ceea ce priveşte grădiniţa, este prevăzută în fila de investiţii a
şcolii Merei, suma de 30.000 lei.
Întrucât nu mai sunt intervenţii , proiectul de hotărâre este supus la vot şi este
aprobat cu 14 voturi „pentru”.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada ianuarie 2017 – martie 2017.
Preşedintele de şedinţă invită consilierii locală să facă propuneri.
Domnul consilier Rotaru Ionel propune pe domnul consilier Ionaşcu Laurenţiu
Irinel.
Deoarece nu mai sunt alte propuneri se supune la vot propunerea care este
aprobată cu 14 voturi „pentru”.
La punctul 3, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare
privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, sunt prezentate proiectul
de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus votului
aprobat cu 14 voturi „pentru”.

şi este

La punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în
suprafaţă totală de 912 mp aferent construcţiilor SC Florea Comflor, situat în intravilanul
satului Lipia, Comuna Merei, Tarlaua nr. 38, Parcela 2821 şi Parcela 2816, 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 votului şi este
aprobat cu 12 voturi „pentru” şi 2 abţineri: domnul viceprimar Bob Ion Marian care
precizează că se află în relaţii contractuale cu SC Florea ComFlor şi doreşte să evite

situaţia conflictului de interese şi domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă, ambii ,
abţinîndu-se şi la şedinţa ordinară din data de 29.11.2016.
La punctul 5, Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru Proiectul „ Modernizare drumuri săteşti de interes local DS 20, DS 25,sat Izvorul
Dulce, zona Valea Botei”, comuna Merei, judeţul Buzău, sunt prezentate proiectul de
hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate
-
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.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus votului
aprobat cu 14 voturi „pentru”.

şi este

La punctul 6, 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.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus votului şi este
aprobat cu 14 voturi „pentru”.
7.Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.
Este prezentată cererea nr. 12.583/08.12.2016 a domnului Perţea Daniel, cu
reşedinţa în comuna Merei, care solicit închirierea unei suprafeţe de păşune, în punctul
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 adresa nr.122/24.10.2016 a Companiei de Apă Buzău,
înregistrată la Primăria Merei sub nr. 11.001/26.10.2016, prin care solicită acordarea cu
titlu gratuit pentru o perioadă de 5 ani a containerului modular din localitatea Lipia , care
a avut destinaţia de dispensar medical, precum şi referatul nr. 12.485/06.12.2016,
întocmit de doamna Toader Mihaela Stela, referent de specialitate în compartimentul de
urbanism prin care informează că acest container nu figurează în domeniul public sau
privat al comunei Merei; în prezent dispensarul medical Lipia funcţionează într-o clădire
nouă, adecvată aceste activităţi.
În cadrul discuţiilor s-a constatat faptul că acest container se află pe domeniul
public din satul Lipia, iar terenul din zona respectivă este supus lucrarilor de branşare la
reţeaua de alimentare cu apă, containerul fiind amplasat chiar pe traseul de efectuare a
săpăturilor, împiedicând efectuarea acestora.
Având în vedere că acest container a avut destinaţia de dispensar medical
pentgru locuitorii din satul Lipia, aceştia vor fi consultaţi , pentru a fi luată împreună o
decizie.
Preşedintele de şedinţă îi dă cuvântul domnului Adrian Băjenaru,prezent la
această şedinţă care aduce la cunoştinţă faptul că mai mulţi părinţi s-au plans că

elevii claselor mici de la şcoala din Merei ajung prea devreme la şcoală şi sunt ţinuţi
afară ,nu sunt lăsaţi să intre in sala de curs.
Domnul consilier Ionaşcu Laurenţiu Irinel, profesor la Şcoala Gimnazială
Merei precizează că intr-o singură zi nu au fost lăsaţi copiii să intre în şcoală şi anume
faptul că unii dintre aceştia s-au bătut în timp ce erau singuri ,cadrele didactice începând
orele de curs la ora 8:00,motiv pentru care femeia de serviciu nu le-a mai permis să intre în
şcoală; mai menţionează că şcoala Merei deschide uşa elevilor iar aceştia au voie să intre în
şcoală chiar mai devreme de începerea orelor de curs.
-
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Al doilea lucru pe care domnul Băjenaru doreşte să-l aducă la cunoştinţă Consiliului
local Merei este acela că părinţii se simt intimidaţi de autorităţile locale şi nu vin personal
să aducă la cunoştinţă anumite nemulţumiri .
Domnul Bob consideră ca părinţii nu trebuie să fie intimidate şi îl roagă pe domnul
Băjenaru să le transmită părinţilor că orice problemă ar avea trebuie să vină şi să aducă la
cunoştinţă autorităţilor locale pentru rezolvarea lor.
Domnul consilier Preda Marian precizează că navetiştii din satul Nenciuleşti au
solicitat ca autobuzele să meargă până la capătul de linie din sat.
Doamna consilier Partal Poliana Florica evidenţiază realizările acestui an: pe lângă
investiţii, staţiunea Săarata Monteoru a obţinut statutul de staţiune balneoclimatic, dar
este de părere că nu s-a discutat cu agenţii economici : anul 2016 a fos un an bun pentru
staţiune, dar la anul se va introduce impozitul forfetar. Este de părere că ar trebui
organizate mai multze întâlniri pentru aceste impozite. De asemenea trebuie să promovăm
activităţile noi din comună.
Domnul primar precizează ca a fost redus impozitul.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bob Ion Marian

SECRETAR,
Grigoroiu Paula

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