PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 04.04.2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului local Merei, la care a
participat un număr de 15 consilieri din totalul de 15.
Secretarul comunei Merei a comunicat că toţi consilierii au fost convocaţi telefonic şi au
fost informaţi 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.
Înainte de a fi prezentată ordinea de zi, domnul primar propune introducerea unui punct
pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi
ai bugetului propriu al comunei Merei.
Propunerea este aprobată cu 15 voturi „pentru”.
Supusă votului în ansamblul său , ordinea de zi este aprobată în unanimitate şi cuprinde
următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al
Comunei Merei pentru anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi
ai bugetului propriu al comunei Merei.
La Punctul 1, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli
al Comunei Merei pentru anul 2013, sunt prezentate proiectul de hotărâre şi expunerea de motive, apoi
preşedintele de şedinţă invită consilierii la discuţii referitoare la acest proiect.
Doamna Postelnicu Carmen şef serviciu buget – finanţe precizează că denumirea exacta a
proiectului de hotărâre este Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli
al Comunei Merei pentru anul 2013 şi estimările pentru anii 2014 – 2016.
Doamna consilier Partal Poliana , preşedintele comisiei de buget – finanţe prezintă procesul –
verbal încheiat în şedinţa de lucru a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local , referitor la acest
proiect de hotărâre, cu modificările propuse, după cum urmează:
De la capitolul “Cămine culturale” se vor aloca sume pentru :
- iluminat public - 5000 lei;
- placă memorială - 5000 lei;
De la capitolul “Sport “ se diminuează suma cu 10.000 lei care va fi repartizată la iluminat
public;
La “Salubritate” au rămas 30 000 lei, iar suma de 5000 să fie alocaţi pentru avize sală sport;
Amendamenetele propuse sunt supuse la vot şi aprobate în unanimitate.
La capitolul “Drumuri şi poduri” , domnul consilier Copaci Ion menţionează că în satul
Nenciuleşti , porţiunea de drum dintre Biserică şi punctul “ciuciur” este impracticabilă şi este necesar să se
repartizeze sume pentru repararea acesteia.
Domnul viceprimar Bob Ion Marian propune ca la cheltuielile pentru balastări , să fie cuprinse
toate satele.
Doamna Postelnicu Carmen menţionează că “sunt nişte sume prevăzute în buget, iar traseele ţin
de execuţie”.
Domnul consilier Călin Constantin doreşte să ştie cine se va realiza paratrăsnetul de la terenul de
sport ?
Domnul primar Chircă Ştefan garantează că paratrăsnetul reprezintă o condiţie la încheierea
poliţei de asigurare şi realizarea lui va fi în funcţie de firmele care se vor prezenta .
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Domnul consilier Ionaşcu Claudel – Tomiţă subliniază că obligativitatea instalării paratrăsnetului
este impusă de I.S.U, în caz contrar vom fi amendaţi.
Doamna consilier Partal Poliana menţionează că “paratrasnetul va costa în funcţie de suprafaţa
acoperişului”.
La capitolul “Autorităţi” domnul consilier Călin Constantin doreşte să ştie la ce se referă
cheltuielile pentru rechizite şi abonamentele pentru programe informatice ?
Doamna Postelnicu Carmen precizează că este cuprinsă inclusiv hârtia pentru copiator, iar
cheltuiala “abonamente legislaţie + programe informatice” este prevăzută deoarece legislaţia se modifică
permanent şi actualizările se fac de firme de mentenanţă.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel – Tomiţă, referindu-se la “servicii arhivare” doreşte să ştie dacă
există un sistem de protecţie împotriva distrugerii arhivei şi face o propunere în acest sens.
Domnul consilier Călin Constantin , referindu-se la sumele prevăzute pentru “cursuri de
perfecţionare” menţionează că la aceste cursuri participă aceleaşi persoane.
Domnul viceprimar Bob Ion Marian precizează că în anul 2012 a participat numai secretarul
comunei la cursuri în domeniul protecţiei civile la Bacău, celelalte cursuri fiind organizate în municipiul
Buzău.
Domnul primar Chircă Ştefan precizează că la “parcelări terenuri” era necesară o sumă mai mare
decât cea prevăzută, planurile de parcelare sunt întocmite de SC GEO TehnoCad, administrat de sing Petru
Curuţ.
Doamna Postelnicu Carmen precizează că la capotulul “autorităţi executive” “vor fi acoperite
numai 71% din propunerile cuprinse în raport.”.
Domnul viceprimar Bob Ion Marian este de părere că ar putea fi înfiinţată o societate comercială în
subordinea Consiliului local care să efectueze cea mai mare parte a lucrărilor şi o bună parte a serviciilor ,
economisindu-se în acest fel sume importante de bani. Refuză să creadă că imixtiunea clientelismului este
acela care împiedică realizarea acestui obiectiv.
Este prezentat referatul nr. 2582/28.03.2013 întocmit de Şcoala Merei cu privire la necesarul
sumelor , în funcţie de priorităţi.
Domnul viceprimar doreşte să ştie dacă trebuie amenajată toată grădiniţa de la Izv-Dulce sau doar o
singură sală, pentru că suma prevăzută este cam mare , “nu trebuie sa se exagereze pentru a fi evitate
eventualele reclamaţii”.
Doamna Anton Maria directorul şcolii Merei precizează că este vorba de o singură sală iar suma de
50.000 lei este rezultatul unei situaţii de lucrări.
Domnul consilier Copaci Ion propune ca în această sumă care este destul de mare să fie cuprinsă şi
realizarea unui grup sanitar , în interior sau să “să se intervină la jgheaburi”.
Doamna director Anton M. precizează că există un grup sanitar în interior, dar în această din
această sumă vor fi efectuate şi alte reparaţii.
Domnul consilier Fînaru Nicolae este de părere că tavanele sunt la o înălţime prea mare şi “ar trebui
fixate la o înălţime mai mică”.
Doamna director Anton Maria menţionează că sunt prevăzute şi tavanele însă este necesară şi
repararea arhitecturii şcolii.
Domnul consilier Copaci Ion propune ca menţiunea referitoare la “extindere sistem de
supraveghere Şcoala Merei” să fie reformulată şi să fie prevăzută ca “înfiinţare sistem de supraveghere
Şcoala Merei”.
Referitor la prevederile bugetare destinate termoizolaţiei şi tâmplăriei termopan de la Grădiniţa
Dealul Viei, domnul consilier Baciu Aristide menţionează că la această grădiniţă sunt necesare un grup
sanitar şi canalizare.
Domnul consilier Călin Constantin doreşte să ştie unde va fi amplasată instalaţia de încălzire centrală
prevăzută pentru Şcoala Ogrăzi?.
Doamna director Anton Maria menţionează că va fi amplasată în spaţiul magaziei de lemne care va fi
amenajat în acest scop.
Domnul consilier Copaci Ion precizează că suma prevăzută la şcoala Ogrăz estei exagerat de mare,
comparativ cu aceea solicitată pentru Izv-Dulce.
Domnul viceprimar Bob Ion Marian menţionează că licitaţia poate fi o modalitate de economisire a
cheltuielior bugetare în privinţa realizării lucrărilor şi este de acord cu dl. consilier Călin Constantin care
susţine atribuirea lucrărilor prin licitaţie publică .
Domnul consilier Teodorescu Aurelian consideră necesar ca instalaţia aferentă centralei termice să
fie confecţionată din cupru.
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Doamna director Anton Maria menţionează că se va avea vedere folosirea unui material care să nu
pună în pericol siguranţa copiilor.
În ceea ce priveşte “împrejmuire gard şcoala Lipia” , doamna director Anton Maria menţionează că
este vorba de partea de gard din faţa şcolii şi porţile.
Domnul viceprimar Bob Ion Marian consideră că ar trebui mai întâi reparată şcoala şi apoi gardul.
La capitolul “reabilitare – demolare şcoala Lipia- corp IV” , doamna director Anton precizează că
suma de 3 miliarde alocată nu este suficientă.
Domnul primar menţionează că o să solicite sprijinul Consiliului Judeţean Buzău .
Preşedintele de şedinţă solicită ca atunci când se discută bugetul local fiecare consilier local să
primească o filă de investiţii, inclusiv de la şcoală. De asemenea consideră că sumele cu care se vor realiza
lucrările solicitate sunt foarte consistente şi îi solicită d.nei director să fie atentă ca lucrările executate să
îndeplinească condiţiile de calitate corespunzătoare sumelor alocate şi să economisească sumele primite.
Întrucât nu mai sunt alte observaţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat în unanimitate.
Deşi iniţial, domnul consilier Baciu Aristide şi-a manifestat rezerva cu privire la aprobarea
bugetului, totuşi a votat “pentru” cu condiţia ca toate achiziţiile de lucrări , servicii şi produse să se facă prin
licitaţie publică.
La Punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii
precedenţi ai bugetului propriu al comunei Merei, sunt prezentate proiectul de hotărâre şi expunerea de
motive, apoi preşedintele de şedinţă invită consilierii la discuţii referitoare la acest proiect.
Domnul consilier Copaci Ion doreşte să ştie la ce se referă mai exact “reabilitare +demolare Şcoala
Lipia”; mai precizează că erau necesare 2 puncte distincte: o sumă pentru reabilitare şi altă sumă pentru
demolare.
Domnul primar menţionează că se demolează 3 clase şi se reabilitează 4 clase., însă acestea nu pot fi
separate pentru că aceasta se realizează de proiectantul care întocmeşte documentaţia necesară.
Domnul viceprimar Bob Ion Marian precizează că trebuie inversată fomularea: mai întâi demolare ,
apoi reabilitare, iar pentru demolare se întocmeşte proiect pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare.
Domnul consilier Copaci Ion consideră că acest subpunct nu este elocvent.
Domnul consilier Fătu Ion menţionează că era simplu dacă se cunoştea suma , dar trebuie întocmit
mai întâi proiectul.
Întrucât nu mai sunt alte observaţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre, care este votat în unanimitate.
La punctul Probleme diverse este prezentată cererea nr. 2780/04.04.2013 a d.nei Dinu Monalisa
care solicită repartizarea unei suprafeţe de păşune în satul Lipia, iar contractul să e facă pe numele lui Onar
Yildiray .
Se aprobă în unanimitate cu respectarea hotărârilor consiliului local.
De asemenea se prezintă cererea nr. 2806/04.04.2013 a d.lui Cotorceanu Constatin care solicită
repartizarea unei suprafeţe de păşune în satul Sărata Monteoru.
Se aprobă în unanimitate cu respectarea hotărârilor consiliului local.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Domnul consilier Călin Constantin doreşte să facă următoarele precizări :
- cu privire la achiziţiile publice, propune iniţierea unui proiect de hotărâre ( precum şi prin
regulament de ordine interioară al consiliului local) privind achiziţionarea lucrărilor până la valoarea de 15
000 euro , fără TVA prin licitaţie , astfel se va reuşi contractarea de lucrări cu o cheltuială mai mică pentru
bugetul local . În acest sens comisia juridică a consiliului local, împreună cu viceprimarul comunei şi
consilierul juridic vor analiza situaţia şi vor face demersuri pentru redactarea proiectului de hotărâre.
- din comisiile de recepţie a lucrărilor să facă parte consilierii locali din toate partidele
politice componente ale consiliului local, conform configuraţiei politice de la ultimile alegeri.
Doamna consilier Partal Poliana prezintă câteva motive pentru care susţine înfiinţarea unei pieţe
în Sărata – Monteoru :
- „nu vrea să facă piaţa personal;
Buzăul este reprezentativ prin vin, babic, covrigi;
ar trebui să fie organizată o piaţă turistică;
nu e o piaţă pentru oameni, să vină să vândă cai
să fie o piaţă a turiştilor de unde să cumpere produse specifice de Buzău, aşa se face
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comerţ;
nu urmăreşte o afacere;
să fie o piaţă a întregii comune;
este o mină de aur pentru întreaga comună
Monteoru trebuie să se dezvolte;
nu putem lăsa în paragină un loc atât de important”.
Domnul viceprimar susţine înfiinţarea unei astfel de pieţe dar în zona solicitată în şedinţele
anterioare nu este suficient teren pentru o piaţă a producătorilor, modernă.Consideră că o zonă adecvată unei
astfel de destinaţii o reprezintă locaţia în care se organizează „zilele Monteoru” în care ar trebui investită o
sumă importantă pentru construirea unei pieţe.
După finalizarea discuţiilor din această şedinţă , referitoare la acest subiect, preşedintele de
şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
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