PROCES

-

VERBAL

Încheiat astăzi 27.04.2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local Merei,
la care au participat un număr de 14 consilieri - din 15 consilieri în funcţie.
Absentează motivat domnul consilier Preda Marian.
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei,
doamna Dinu Mihaela Niculina, consilier juridic în aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Merei şi, în calitate de invitaţi , aşa cum au fost propuneri
la şedinţa anterioară de domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă:
- din partea poliţiei- Dl. Băceanu Valentin
- din partea Jandarmeriei-Dl.Bratu Alexandru
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 29.03.2017.
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
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care cuprinde:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei aferente
anului 2017, din bugetul local al U.A.T Comuna Merei, către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „BUZĂU 2008”;
2.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
Merei nr. 36/28.07.2014 privind aprobarea participării comunei Merei la
cofinanţarea proiectului ”Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada
2014-2020”;
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Merei;
4.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
Merei nr. 72/17.12.2015 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi
atribuţiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator public la
nivelul comunei Merei;
-
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5.

Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei
aferente anului 2017, din bugetul local al U.A.T Comuna Merei, către Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „BUZĂU 2008”, sunt prezentate raportul de
specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită la discuţii pentru acest punct de pe
ordinea de zi.
Întrucât nu sunt discuţii se supune la vot acest proiect de hotărâre
şi este aprobat cu 14 voturi „pentru”.
La punctul 2, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului local Merei nr. 36/28.07.2014 privind aprobarea participării comunei
Merei la cofinanţarea proiectului ”Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei
de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada
2014-2020”,sunt prezentate raportul de specialitate, expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită la discuţii pentru acest punct de pe
ordinea de zi.
Întrucât nu sunt discuţii se supune la vot acest proiect de hotărâre
şi este aprobat cu 13 voturi „pentru” şi 1 abţinere - domnul consilier Fânaru
Nicolae.
La punctul 3, Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Merei, ”, sunt prezentate
raportul de specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită la discuţii pentru acest punct de pe
ordinea de zi.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă nu a fost revendicat de
nimeni acest teren, iar doamna consilier Ionaşcu Valerica întreabă dacă familia
Lupu care deţine diferenţa de teren deţinea şi pe cei 507 mp?
Doamna secretar răspunde că imobilul clădire figurează în inventarul
bunurilor din domeniul public al comunei ca fiind dobândit în anul 1883, iar
terenul deşi trebuia înscris, dacă ar fi fost revendicat, compartimentul de
specialitate ar fi făcut menţiunea necesară.
Domnul primar răspunde că familia Lupu nu deţinea şi această
suprafaţă pentru că a fost întocmită o ridicare topo de catre persoană fizică
autorizată care a efectuat masuratori in functie de cartile funciare verificate la
OCPI.
Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 14 voturi pentru.
La punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor,
procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator
public la nivelul comunei Merei, ”, sunt prezentate raportul de specialitate,
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
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Preşedintele de şedinţă invită la discuţii pentru acest punct de pe
ordinea de zi.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă care sunt atribuţiile
administratorului public?
Secretarul comunei prezintă atribuţiile administratorului public,
conform proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă ce atribuţii va avea
viceprimarul ? consideră că ar fi bine să fie cuprinse la administratorul public
atribuţiile viceprimarului. Administratorul să se ocupe de părţile practice şi
viceprimarul să să reprezinte instituţia .
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă doreşte să supună la vot
atribuţiile administratorului public şi viceprimarului.
Se supune la vot propunerea domnului Ionaşcu, care obţine şi votează1 vot „pentru”- Ionaşcu Claudel Tomiţă.
Domna consilier Partal Poliana Florica precizează că administratorul are
rol de director economic al primăriei.
Domnul Primar spune că este exact ca la Primăria Municipiului Buzău.
Domna consilier Partal Poliana Florica este de părere că ar trebui să se
delimiteze sarcinile primarului de cele ale viceprimarului ca să nu fie nici o
problemă.
Întrucât nu sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre care este aprobat cu 12 voturi „ pentru”,1abţinere-Bob
Ion Marian,1 vot impotrivă-Ionaşcu Claudel Tomiţă.
La punctul 5, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice,
domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă arată motivul pentru care au fost
invitaţi domnii de la Poliţie şi de la Jandarmerie şi anume faptul că rampele de
gunoi pentru care a fost amendată Primăria de Garda de Mediu s-au extins şi
au cuprins viile, precizând că „în vii este numai gunoi: gunoi de grajd,
cauciucuri chiar şi gunoi menajer”.
Domnul Bratu întreabă ce masuri s-au luat până acum?
Domnul Primar arată faptul că ne-au impus să închidem rampele de
gunoi şi de aici s-au creat problemele.
Domnul Bratu menţionează că sunt puţini jandarmi în comparaţie cu
o zonă aşa de mare dar efectivul de jandarmi de pe raza comunei Merei se va
mări prin venirea altor doi jandarmi şi speră să facă faţă într-o măsură mai
mare problemelor apărute în teritoriu. Consideră că aruncarea gunoiului pe
domeniul public şi privat este o chestiune de educaţie a cetăţenilor, dar va face
tot posibilul să rezolve această problemă.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă spune că situaţia a scăpat
cumva de sub control, că rampele s-au extins mult, oamenii nu sunt conştienţi
că arucând gunoiul neglijent işi fac rău singuri prin poluarea mediului
înconjurător.
Doamna consilier Partal Poliana Florica îl întreabă pe domnul consilier
Ionaşcu Claudel Tomiţă ce propuneri are ?
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă consideră că trebuie aplicată
Hotărârea Consiliului Local Merei nr. 59/30.09.2013 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele privind gospodărirea, administrarea şi
- pagina 3 din 6 -

întreţinerea domeniului public al comunei Merei .
Domnul consilier Rotaru Ionel spune că a văzut un grup de persoane
care în fiecare zi vând fier vechi şi că i-au furat până ce şi spalierii din vie.
Domnul Băceanu Valentin îi recomandă domnului consilier să sune la
Poliţie să semnaleze acest aspect sau când se mai întâmplă să vadă acest grup
sau un altul făcând acest lucru sau altele care contravin legii sau moralităţii şi
educaţiei, cum ar fi aruncarea gunoiului pe domeniul public sau pe
proprietăţile oamenilor, iar Poliţia o să ia măsurile care se impun.
Domnul consilier Scântee Gabriel propune să se tipărească afişe cu
amenzile percepute pentru depozitarea gunoiului în loc nepermis.
Domnul Bratu consideră că „ar fi bine să mergem la oameni din poartă
în poartă şi să le explicăm să nu mai arunce gunoiul în locurile publice”.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă pe reprezentantul
I.J.J. dacă ne-am asocia mai multe comune, am putea obţine încă un post de
jandarmi ?
Domnul consilier Rotaru Ionel consideră că mai util ar fi dacă am
amplasa containere metalice prin mai multe locuri ca oamenii să depoziteze
gunoiul acolo.
Domnul primar întreabă cine plăteşte ridicarea gunoiului dîn aceste
containere metalice ?
Doamna consilier Ionaşcu Valerica întreabă dacă Primăria va plăti
amenda pentru depozitarea gunoiului de către cetăţeni?
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă menţionează că persoanele de
decizie au afirmat că înfiinţează un post de jandarmi pentru toată secţia
Merei,în afara celui de la Sărata Monteoru.Mai precizează că a discutat cu şefii
poliţiei şi jandarmeriei care au menţionat că în situaţia în care mai invităm
încă două primării în şedinţă se va crea cadru legal pentru transmiterea
adreselor la Minister şi obţinerea aprobării pentru înfiinţarea unui post de
jandarm. Deasemenea, domnul Ionaşcu menţionează că va merge la şefii celor
două instituţii menţionate pentru a obţine informaţii necesare cu privire la
înfiinţarea a încă unui post de jandarmi,cu împuternicire din partea
Consiliului local în acest sens.
Domnul Băceanu Valentin, şeful postului de Poliţie Merei,consideră
necesară confecţionarea unor pliante care să conţină referiri la cadrul legislativ
şi sancţiunile aplicabile,pliante care vor fi difuzate de căter poliţişti şi jandarmi.
Domnul consilier Lăzăroiu Marian consideră că populaţia majoritară
reprezintă un exemplu pentru populaţia de etnie rromă şi în acest sens,e
nevoie „să fie amendat şi cel care a dat gunoiul”.
Domnul Băceanu Valentin prezintă motivele pentru care este îngreunată
activitatea Poliţiei: benzina este limitată ,numărul angajaţilor este
redus ,considerând că aceştia ar intervenii mai operativ dacă ar fi un număr
mai mare.
Este prezentată adresa nr. 818/14.04.2017 înregistrată la Primăria
Merei sub nr. 3404/19.0.2017 a Şcolii Gimnaziale Merei prin care solicită
decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice, pe luna martie 2017.
-
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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 /2017 ale 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.
Sunt prezentate: cererea nr. 269/16.01.2017, a domnului Neaga
Gheorghe, prin care solicită închirierea terenului situat în punctul „fosta
rampă de gunoi„ din satul Lipia,
referatul nr. 269/6.03.2017 al
compartimentului cadastru şi agricultură , din care reiese faptul că terenul
respectiv figurează la poziţia nr. 915 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei şi referatul compartimentului urbanism nr.
3199/11.04.2017 , prin care se aduce la cunoştinţă faptul că pentru
eliberarea autorizaţiei de construire a microfermei de animale pe care doreşte
să o înfiinţeze petentul este necesară cartea funciară care în prezent nu este
întocmită. Consiliul local a luat cunoştinţă de cele menţionate şi după
obţinerea cărţii funciare terenul va putea fi închiriat, în condiţiile legii, prin
licitaţie publică .
Este prezentată cererea nr. 3432/19.04.2017 a domnului Burada
Sebastian prin care solicită aprobarea Consiliului local Merei, de a dispune de
materialul lemnos rezultat în urma lucrărilor de curăţire a vegetaţiei
nefolositoare de pe terenul care face obiectul contractului de închiriere nr.
3562/2014, pentru a i se elibera, de către ocolul silvic
autorizaţia de
exploatare , precum şi celelalte documente specifice acestei activităţi . Supusă
la vot , cererea este aprobată de cei 14 consilieri prezenti.
Este prezentată adresa nr. 7849/10.04.2017 a Instituţiei Prefectului –
Judeţul Buzău, înregistrată la Primăria Comunei Merei sub nr.
3144/11.04.2017 prin care se aduce la cunoştinţă conţinutul adresei nr.
25691/17.03.2017 a Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi Pentru
Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A) , care conţine precizări privind modalitatea
încheierii unor contracte între consiliie locale i diverse persoane juridice având
ca obiect încredinţarea activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân. S-a
luat cunoştinţă.
Este prezentată cererea nr. 3332/18.04.2017 a domnului Banu
Mugurel, prin care solicită prelungirea contractului de administrare pentru u
spaţiu din incinta fostei şcoli Ciobănoaia. Supusă la vor este aprobată cu 14
voturi „pentru” , prelungirea cu încă doi, prin act adiţional.
Sunt prezentate Decizia Curţii de Conturi nr. 8/06.04.2017 şi Procesul
Verbal de constatare anexă la Raportul de audit nr. 1899/10.03.2017 ca
urmare a controlului efectuat în perioada 09.02.2017 – 10.03.2017. S-a luat
cunoştinţă.

-
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Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
Întrucât nu mai sunt alte probleme, preşedintele declară şedinţa
închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Partal Poliana Florica

SECRETAR,
Grigoroiu Paula

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

-
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