PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 29.12.2016 în şedinţa extraordinară 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 Anton
Maria, doamna Postelnicu Carmen, şeful serviciului buget finanţe, doamna Dinu Mihaela
Niculina, consilier juridic şi doamna Toader Mihaela Stela , referent de specialitate în
compartimentul urbanism.
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.
Preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind rectificarea a XI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Merei, pentru anul 2016;
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu 15 voturi
„pentru”.
Pentru acest punct de pe ordinea de zi , sunt prezentate raportul de specialitate,
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest proiect de
hotărâre.
Întrucât nu sunt discuţii , supune aprobării acest proiect de hotărâre, care obţine 15
voturi „pentru”.
Este prezentată adresa nr. 12.796/15.12.2016 a ANCOM, prin care solicită aviz
amplasare antenă pe domeniul public.
Domnul viceprimar îi solicită doamnei Toader Mihaela Stela ca pe viitor să informeze
Consiliul local despre situaţia juridică şi să precizeze că nu sunt probleme, că nu încalcă nicio
proprietate întrucât consiliul local nu poate obţine informaţii decât de la compartimentul de
specialitate.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă solicită ca doamna Toader să prezinte
extrase din lege pentru a fi informaţi consilierii despre ce înseamnă drum de exploatare, cine
poate exploata, etc.
Doamna Toader Mihaela precizează că în acest caz nu este nicio problemă.
Supusă la vot, solicitarea este aprobată în unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Doamna consilier Partal Poliana Florica
consideră necesară amplasarea unei
semnalizări pe drumul din zona „belgianu” , spre Tisău, zonă prin care ies din pădure căruţele
cu lemne şi se poate strica drumul.
Doamna consilier Partal Poliana Florica mai precizează că trebuie plantaţi po,mi pe
malul râului, pentru consolidarea acestuia.
Domnul primar menţionează că a fost transmisă adresă la Consiliul Judeţean.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
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