PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 21 iulie 2017, în ședinţa ordinară a

Consiliului local

Merei, la care a participat un număr de 15 consilieri din totalul de 15.
La ședinţă mai participă : domnul Chircă Ștefan primarul comunei,
doamna Rogoz Silvia Roxana, consilier juridic în aparatul permanent al Consiliului
local Merei .
Secretarul comunei Merei a comunicat că toţi consilierii au fost convocaţi
telefonic și în scris și au luat la cunoștinţă prin invitaţia la ședinţă despre ordinea
de zi, data, ora și locul desfășurării acesteia, în

conformitate cu prevederile art.

39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată și completată. De asemenea, precizează că ședinţa este legal
constituită, în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001,
republicată, modificată și completată.
Președintele de ședinţă dă cuvântul secretarului să prezinte procesulverbal al ședinţei ordinare din data de 28.06.2017.

După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a fost
consemnat.
Supus votului, procesul-verbal este aprobat cu 14 voturi pentru.
Se dă cuvîntul președintelui de ședință, domnul Lăzăroiu Marian să prezinte
ordinea de zi care cuprinde:
1.

Proiect de hotărâre privind constatarea

încetării înainte de expirarea

duratei normale a mandatului de consilier local, precum și de viceprimar, al
domnului Bob Ion Marian;
2.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii

Consiliului local Merei nr. 35/25 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a
mandatelor de consilier în Consiliul

Local al Comunei Merei, ale candidaţilor aleși

în data de 05 iunie 2016;
3.

Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;

5.

Alegerea Viceprimarului Comunei Merei.

6.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii

4.

Depunerea jurământului de către consilierul validat;

Consiliului local Merei nr. 40/25 iunie 2016 privind stabilirea și organizarea
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Merei, Judeţul Buzău, pe principalele
domenii de activitate;
7.

Merei, a

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Comunei

unui teren în suprafaţă 789 mp, având categoria de folosinţă

de

„curţi – construcţii”, situat în intravilanul Comunei Merei- zona parcare Popas,
Tarlaua nr. 143, parcela 3223/1 și parcela 3235/1.
8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a

contractului de închiriere nr. 8811/10.09.2007, încheiat între Primăria Comunei
Merei și S.C. Sultan Neagu S.R.L.
9.

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „ Modernizare

drumuri sătești de interes local DS 20, DS 25,sat Izvorul Dulce, zona Valea Botei”,
comuna Merei, judeţul Buzău
10.

Probleme diverse, întrebări, interpelări și declaraţii politice.
Supusă votului ordinea de zi este aprobată cu 14 voturi pentru.

Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
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La punctul 1, Proiect de hotărâre privind constatarea

încetării înainte de

expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, precum și de viceprimar,
al domnului Bob Ion Marian, sunt prezentate instrumentele de motivare ale acestui
proiect de hotărâre.
Întrucât nu

sunt

discuţii se supune la vot acest proiect de hotărâre

aprobat cu 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri în funcţie.

şi este

La punctul 2, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului local Merei nr. 35/25 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de
validare a mandatelor de consilier în Consiliul

Local al Comunei Merei, ale

candidaţilor aleși în data de 05 iunie 2016, sunt prezentate raportul de
specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedinte de şedinţă invită consilierii să facă propuneri.
Doamna consilier Ionașcu Valerica, președintele comisiei de validare o
propune pe doamna consilier Partal Poliana Florica să facă parte ca membru din
Comisia de validare a mandatelor de consilier în cadrul Consiliul Local al Comunei
Merei, domnul Lărăroiu Marian care face parte din această comisie, va fi secretar .
Întrucât nu mai sunt propuneri, preşedintele de şedinţă supune la vot
propunerea şi proiectul de hotărîre

este aprobat cu 14 voturi pentru din totalul

14 consilieri în funcţie.

La punctul 3, Proiect de hotărâre privind validarea unui

mandat de

consilier local, este aprobat cu 14 voturi pentru din totalul 14 consilieri în funcţie.
La punctul 4, Depunerea jurământului de către consilierul validat.
Domnul consilier Stoica Adrian Marinel depune jurămîntul în fața Consiliului
local Merei, în forma prevăzute de lege .

La punctul 5, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului local Merei nr. 40/25 iunie 2016 privind stabilirea și

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Merei, Judeţul Buzău, pe
principalele domenii de activitate, sunt prezentate raportul de specialitate, expunerea

de motive şi proiectul de hotărâre, prin care se porpune înlocirea domnului Bob Ion
Marian , membru în comisia de buget – finanţe, co noul consilier validat, domnul Stoica
Adrian Marinel.
Întrucât nu

sunt

discuţii se supune la vot acest proiect de hotărâre

aprobat în unanimitate de cei 15 consilieri.

şi este

Merei.

La punctul 6, Proiect de hotărîre privind Alegerea Viceprimarului Comunei

Preşedinte de şedinţă invită consilierii să facă propuneri.
Domnul consilier Preda Marian îl propune pe domnul Lăzăroiu Marian

pentru funcția de viceprimar al Comunei Merei.

Domnul consilier Lăzăroiu Marian este singura propunere pentru funcția de
viceprimar al Comunei Merei.
Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, fiecare consilier primeşte un
singur buletin de vot pe care este trecut numele candidatului propus.
Preşedintele de şedinţă explică modalitatea de exercitare a votului: se scrie în
dreptul numelui celui propus cuvântul ,, DA,, în cazul în care se doreşte alegerea
respectivului candidat.. Se supune la vot modalitatea de exercitare a votului, iar
rezultatul votului este de 15 voturi “ pentru”.
Se trece la vot.
Se constituie ad-hoc o comisie de numărare a voturilor exprimate în vederea
alegerii viceprimarului Comunei Merei. Comisia de numărare are următoarea
componență: Ionașcu Laurențiu Ionel, Ionașcu Poliana și Partal Poliana
În urma exercitării votului secret, comisia numărare verificând buletinele de
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Comisia de validare întocmeşte procesul verbal de validare.
În urma numărării voturilor se constată că domnul Lăzăroiu Marian a fost

votat în unanimitate de cei 15 consilieri, fiind ales Viceprimar al Comunei Merei,
cu unanimitate de voturi.

Domnul viceprimar Lăzăroiu adresează mulțumiri colegilor pentru votul de

încredere acordat și le solicită ajutorul și pe viitor în noua funcție .
Domnul Bob Ion Marian îl felicită pe domnul Lăzăroiu și îi urează mult succes.
Domnul primar Chircă Ștefan îl felicită pe domnul Lăzăroiu în numele
executivului și în numele angajaților Primăriei Comunei Merei. De asemenea, îi mai
comunică faptul că funcția de viceprimar nu este o funcție ușoară avînd în vedere

că UAT Merei este o comună foarte grea și își dorește să colaboreze foarte bine cu
dumnealui , îi dorește mult succes .
De asemnea consideră necesar încetarea calităţii de membru în Consiliulul de
Administraţie al Scolii Merei a domnului viceprimar Lăzăroiu Marian.
Totodată, i se adresează domnului Bob Ion Marian,

menţionează că a

colaborat foarte bine cu dânsul, îi mulțumește pentru activitatea depusă în Consiliul

local și îi dorește succes pe mai departe în activitatea pe care o va desfășura de
administrator public.

Domnul Bob Ion Marian, le mulțumește colegilor și precizează că își dorește
de foarte mult timp să redevină tehnocrat, să lucreze efectiv. De asemenea, mai
precizează că noua funcție nu i s-a impus, nu a fost forțat de nimeni, ci a dorit să

redevină funcționar. Mai precizează că are o vastă experiență în administrația

publică și le stă la dispoziție celor care îi solicită punctul de vedere și va colabora cu
toată lumea.
Doamna consilier Partal felicită noua echipă și speră ca împreună cu Consiliul
Local Merei să se facă numai lucruri bune pentru Comuna Merei.
Domnul consilier Ionașcu Claudel îi solicită noului viceprimar ca pe viitor să îi

pună la muncă pe beneficiarii de ajutoare sociale și pe cei care au amenzi
neachitate.
Consideră că celor care nu își permit să își achite amenzile ar trebui să li se

transforme amenda în muncă în folosul comunității. Atît domnul consilier Ionașcu

Claudel cît și doamna consilier Partal

sunt de părere că singurii vinovați sunt cei

de la AJOFM Buzău, deoarece le eliberează celor fără locuri de muncă adeverință

din care rezultă

că nu sunt locuri disponibile, în condițiile în care în Sărata

Monteoru cei care dețin pensiuni și restaurante găsesc foarte greu forță de muncă
și astfel șomerii primesc indemnizația de șomaj în mod necuvenit.

La punctul 7, Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al

Comunei Merei, a unui teren în suprafaţă 789 mp, având categoria de folosinţă

de „curţi – construcţii”, situat în intravilanul Comunei Merei- zona parcare Popas,
Tarlaua nr. 143, parcela 3223/1 și parcela 3235/1,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 care

este aprobat cu 14 voturi „pentru” și o abţinere – domnul consilier Ionașcu
Claudel Tomita.

La punctul 8, Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act

adiţional a contractului de închiriere nr. 8811/10.09.2007, încheiat

între

Primăria Comunei Merei și S.C. Sultan Neagu S.R.L, 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 care

este aprobat în unanimitate.
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La punctul 9, Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „
Modernizare drumuri sătești de interes local DS 20, DS 25,sat Izvorul Dulce, zona
Valea

Botei”,

comuna

Merei,

judeţul

Buzău,

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 care

este aprobat în unanimitate.

La punctul 10, Probleme diverse, întrebări, interpelări și declaraţii politice,
sunt prezentate următoarele cereri:

-Cererea nr. 7708/17.07.2017 prin care SC GRAL MINEXPLORE SRL,

solicită scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe de teren agricol- pășune, în

vederea deschiderii unei cariere de piatră. S-a luat cunoștință.

Domnul consilier Ionașcu Claudel precizează că s-a deplasat la terenul în

cauză împreună cu doamnele Țurloiu Corina, Ionașcu Valerica și domnul Pană
Marius, unde au constat că terenul are destinația de pășune. Pe terenul în cauză se

află cîteva stânci și de jur împrejur grohotiș și nimic mai mult. Consideră că riscul
demarării unui astfel de proiect este foarte mare, impactul asupra mediului va fi
devastator pe termen lung, iar Consiliul local Merei se va alege cu paguba.
S-a luat cunoștință.
-Cererea nr. 7788/19.07.2017 prin care A.S. FOTBAL CLUB BUZĂU
solicită să le fie pusă la dispoziție Sala Sporturilor din Monteoru pentru disputarea

jocurilor din campionatul de fotbal în sală, Tineret U 19, ediția 2017-2018.

Domnul consilier Ionașcu Claudel, se întreabă, retoric, de ce ne solicită nouă

acest lucru avînd în vedere numărul foarte mare de săli de sport din județul Buzău.
Preşedintelede şedinţă supune la vot solicitarea, care este aprobată în
unanimitate.
Cererea nr. 7711/17.07.2017 prin care Gheorghiță Paul, preot paroh la
Parohia Lipia II Prin care solicită cîteva traverse de cale ferată care au fost folosite
la gardul împrejmuitor de la Căminul Cultural din satul Lipia, pentru a împrejmui
cimitirul uman din satul Lipia.
Sunt de acord cu solicitarea.

Cererea nr. 7101/29.06.2017 prin care d-ul dr. Stoicescu Sorin, medic de
familie în Comuna Merei solicită să îi fie achiziționat

și montat un aparat de aer

condiționat în cabinetul medical care este proprietatea Comunei Merei.
Solicitarea nu este aprobată, întrucât conform contractului de închiriere,
încheiat între UAT Merei și CIM Stoicescu nu este prevăzută această obligație .
Cererea nr. 7066/ 28.06.2017 prin care Durac Laurențiu, domiciliat în

satul Dealul Viei, Comuna Merei, județul Buzău solicită să îi fie acordat un teren în

suprafață de aproximativ 200 mp în vederea construirii unei case. La nivelul UAT
Merei. Nu se aprobă deoarece există teren disponibil.
Sesizarea nr.7082/29.06.2017 a domnului Cotigă Ștefan din localitatea
Sărata Monteoru prin care îşi exprimă nemulţumirea pentru că nu a putut obține

în mod gratuit prin uzucapiune un teren în suprafață de 397 mp. De asemennea

este nemulţumit

și de activitatea profesională a funcționarilor din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, precizând că nu solicită răspuns la
această ’’informare’’.

S-a luat la cunoștință.
Adresa nr. 7654/14.07.2017 a SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA
prin care ni se propune modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare

cuprinse în contractul de concesiune nr. 9208/29.10.2009(agenți economici -

3,60% și populație -24,03 %).
Se va iniția un proiect de hotărîre în acest sens. Viitorul proiect de hotărîre

va fi afișat pe site-ul Primăriei Comunei Merei, unde va putea fi consultat și
eventual se
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Preşedintele de sedinţă invită consilierii la discuţii diverse:
Se rediscută problema unui gard construit de domnul Bîrlea care a
recunoscut că nu și l-a ridicat în termenul legal dat de Consiliul local Merei, motiv
pentru care se vor deplasa la fața locului domnii consilieri locali Ionașcu Laurențiu,

Ionașcu Claudel împreună cu doamna Toader Mihaela, tehnician urbanism

în

vederea întocmirii unei note de constare cu privire la această situaţie, urmând a
se lua măsurile legale care se impun.
Domnul consilier Fînaru precizează că se referea la stațiile de autobuz și
solicită înființarea unui punct de oprire pentru copiii de la școală; se referă și la
bunurile de la „cișmeaua

lui Vasilică” și îi solicită d-lui viceprimar ales să rezolve

această problemă.
Doamna consilier Partal precizează că are informații că pentru dezvoltarea

și modernizarea Stațiunii Sărata Monteoru sunt alocați 5 milioane de euro, până la
data de 01.10.2017. Consideră că autoritățile locale trebuie să găsească soluții prin
care să nu se piardă aceste fonduri. Mai precizează că pentru

UAT Merei

contribuția ar fi de numai 38000 euro, o sumă destul de mică în comparație cu
suma care ar putea fi investită.
Banii alocați au destinația

de a se reamenaja aleile la drumurile publice,

construirea de piste pentru biciclete și multe altele care ar contribui la dezvoltarea

turismului în zonă, la

stimularea multor

activităţi private, ceea ce ar duce

inclusiv la diminuarea șomajului.
Totodată, doamna consilier Partal își arată disponibilitatea pentru a ajuta

administrația Comunei Merei pentru a demara acest proiect și consideră că ar fi
mare păcat să pierdem această sumă.
Domnul primar, Chircă Ștefan îi comunică doamnei consilier Partal că
momentan UAT Merei nu deține suma de 38000 euro, însă va discuta și cu
domnul președinte al Consiliului Județean Buzău pentru un eventual împrumut. De
asemenea, mai precizează că termenul depunerii proiectului este foarte scurt
01.10.2017. Domnul primar mai precizeză că de prezentul proiect se va ocupa
domnul Bob Ion Marian, însă îi este teamă că se va face un studiu de fezabilitate cu
privire la acest proiect și nu ne vom încadra în termenul prevăzut.
Domnul Bob Ion Marian precizeză că se va interesa la Consiliul Județean și
va solicita mai multe informații în vederea demarării acestui proiect.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte probleme.

Nemaifiind alte probleme, președintele declară ședinţa închisă.
SECRETAR,
PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ,
Lăzăroiu Marian

Grigoroiu Paula

Prezentul proces-verbal a fost prezentat în cadrul ședinţei ordinare desfășurată în
ziua de ......................................................
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