PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 31.03.2016, în şedinţa ordinară 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 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 29.02.2016. După prezentare, consilierii sunt întrebaţi
dacă este ceva ce nu a fost consemnat.
Dl. consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă este de părere că trebuie să consultăm
cetăţenii cu privire la numele şcolii din Izvorul Dulce.
Dl. consilier Canţer Dan Vlademir consideră că Şcoala Gimnazială Merei ar putea
dobândi numele „Angelescu”, precum şi faptul că este necesară o dezbatere mai
amănunţită în ceea ce priveşte denumirea şcolii .
Întrucât nu mai sunt observaţii, procesul verbal este aprobat în unanimitate de
voturi de cei 15 consilieri.
De asemenea, secretarul prezintă procesul-verbal al şedinţei extraordinare din
data de 24.03.2016. După prezentare, consilierii sunt întrebaţi dacă este ceva ce nu a
fost consemnat.
Întrucât nu sunt observaţii, procesele verbal este aprobat în unanimitate de
voturi de cei 15 consilieri.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi care cuprinde următoarele puncte:
1.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada aprilie 2016 – iunie 2016;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea anunţului public pentru
sesiunea de selecţie a propunerilor de proiecte ale unităţilor de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si
acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei Merei,
judeţul Buzău;
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin Act
Adiţional a Contractului de închiriere nr. 310/15.01.2014, încheiat cu SC Marcos Provit
SRL , pentru desfăşurarea activităţii de farmacie în spaţiul situat în incinta Clădirii
Adminstrative din satul Lipia, comuna Merei;
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5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumuri în intravilanul satului
Izvorul Dulce, comuna Merei, judeţul Buzău”;
6.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului privind
finanţarea Asociaţiei Sportive PARTIZANUL MEREI, în anul 2016;
7.

Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice.

Supusă votului ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada aprilie 2016 – iunie
2016, sunt prezentate proiectul de hotărâre,
expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă invită consilierii locală să formuleze propuneri
pentru preşedinte şedintă în perioada aprilie 2016-iunie 2016, astfel au fost prezentate
următoarele propuneri:
Dl consilier Canţer Dan Vlademir îl propune pe Dl. consilier Fătu Ion;
Dl consilier Lăzăroiu îl propune pe Dl. Bob Ion Marian;
Dl consilier Tuzu Vasile Iarca îl propune pe Dl. Fătu Ion.
Sunt supuse la vot cele două propuneri , dl. consilier Fătu Ion obţine 7 voturi
“pentru”, iar dl. viceprimar Bob Ion Marian obţine 8 voturi “pentru”.
Este ales preşedinte de şedinţă domnul viceprimar Bob Ion Marian pentru
perioada aprilie 2016 – iunie 2016.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea anunţului public pentru
sesiunea de selecţie a propunerilor de proiecte ale unităţilor de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de
motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Întrucât nu sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat în unanimitate de voturi de consilierii prezenţi.
La punctul 3, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si
acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei Merei, judeţul
Buzău, sunt prezentate proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de
specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Dl consilier Ionaşcu Claudel consideră necesară solicitarea uni ATV ,
printr-o adresă transmisă
Consiliului Judeţean având în vedere că avem teren
accidentat.
Dl Primar răspunde că are în vedere şi va urma procedura aplicabilă în
acest sens.
Întrucât nu mai sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat în unanimitate de voturi de consilierii prezenţi.
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La punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin Act
Adiţional a Contractului de închiriere nr. 310/15.01.2014, încheiat cu SC Marcos Provit
SRL , pentru desfăşurarea activităţii de farmacie în spaţiul situat în incinta Clădirii
Adminstrative din satul Lipia, comuna Merei, sunt prezentate proiectul de hotărâre,
expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Dl consilier Tuzu Vasile Iarca consideră prea mică chiria, având în vedere că
„,alţii plătesc 200 lei ”.
Dl Primar- menţionează că după expirarea contractului în vigoare se vor
mări şi chiriile, în funcţie de rapoartele de evaluare.
Întrucât nu mai sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat în unanimitate de voturi de consilierii prezenţi.
La punctul 5, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drumuri în intravilanul satului
Izvorul Dulce, comuna Merei, judeţul Buzău”, sunt prezentate proiectul de hotărâre,
expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Dl consilier Ionaşcu Claudel solicită prezentarea proiectului pentru că
„sunt discuţii în sat, iar oamenii vor să ştie despre ce este vorba”, precum şi faptul că
există posibilitatea ca după începerea lucrării să nu mai fie bani.
Preşedintele de şedinţă dl. viceprimar Bob Ion Marian precizează că, potrivit
legii , indicatorii tehnico-economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
Întrucât nu mai sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
aprobat cu 9 voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă” ( au votat împotrivă : dl. consilier
Canţer Dan Vlademir, dl. consilier Tuzu Vasile iarca, domnul consilier Fătu Ion, doamna
consilier Ţurloiu Corina, domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă şi domnul consilier
Teodorescu Aurelian.
La punctul 6, Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului privind
finanţarea Asociaţiei Sportive PARTIZANUL MEREI, în anul 2016, sunt prezentate
proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Preşedintele de şedinţă, invită consilierii locali la discuţii referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul consilier Fătu Ion întreabă de ce mai trebuie să aprobăm consiliul
local acest contract dacă a fost aprobat bugetul?
Domnul viceprimar Bob întreabă dacă este perfect legal şi dacă secretarul
comunei poate să ofere garanţii în acest sens, pentru că au mai fost cazuri în care au
fost acordate finantări echipei de fotbal şi au fost imputate de Curtea de Conturi?
Secretarul comunei menţionează : potrivit art. 69 din Legea nr. 69/2000 a
educaţiei fizice şi sportului, sumele acordate din bugetul local , structurilor sportive fără
scop patrimonial se asigură pe bază de contracte încheiate între aceste structuri sportive
şi organele administraţiei publice locale; cu toate că asociaţia sportivă Partizanul nu are
personalitate juridică ( situaţie în care ar fi aplicabile prevederile Legii nr. 350/2005 a
finanţărilor nerambursabile), nu poate oferi garanţii referitoare la finanţarea Asociaţiei
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sportive, întrucât modalitatea de acordare a finanţărilor este supusă controlului Curţii
de Conturi – este dificil de anticipat modalitatea de interpretare şi de apreciere a acestui
organ de control.
Dl consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă propune respingerea acestui proiect
de hotărâre deoarece consideră că nu sunt argumente legale
Întrucât nu mai sunt intervenţii proiectul de hotărâre este supus la vot şi
obţine 7 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” – domnii consilieri Ionaşcu Claudel
Tomiţă, Fătu Ion, Tuzu Vasile Iarca, Teodorescu Aurelian, Canţer Dan Vlademir şi
Copaci Ion , precum şi 2 abţineri – doamna consilier Partal Poliana Florica şi dl.
viceprimar Bob Ion Marian, neîntrunind numărul de voturi necesar pentru aprobare.
La punctul 7, Probleme diverse, întrebări, interpelări şi declaraţii politice,este
prezent, Dl Stănescu Mihail care solicită Consiliului local să intervenă de urgenţă pentru
restabilirea situaţiei anterioare în ceea ce priveşte obiectul dosarului numărul
1148/277/2012, mai exact includerea în inventarul domeniului publicv a prcelei 1003.
Întrucât această procedura ,
presupune parcurgerea mai multor etape
( anularea parţială a unui titlu de proprietate, hotărâre a consiliului local pentru
completarea invetarului, etc) se va acţiona potrivit prevederilor legale.
Este prezentată adresa nr.671/23.03.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei,
înregistrată la Primăria comunei Merei sub nr. 2753/24.03.2016 prin care solicită
amenajarea unor spaţii adecvate pentru depozitarea produselor lactate şi de panificaţie,
pentru şcolile Izv-Dulce, Ogrăzile şi Dealul Viei.
Referitor la această solicitare au loc următoarele discuţii :
- dl.consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă menţionează că „nu este clar ce
trebuie făcut”!.
- dl. consilier Canţer Dan Vlademir precizează că „cererea trebuie făcută la
obiect” !.
- dl.Primar menţionează că „ la rectificarea bugetului o să se prevadă bani
şi pentru aşa ceva” !.
- Dna Postelnicu Carmen, şeful serviciului buget – finanţe precizează că
„şcoala trebuie să vină cu rectificare la bugetul lor”!.
Întrucât această solicitare nu conţine şi necesarul de materiale , conducerea
Şcolii Gimnaziale Merei va reveni cu o nouă adresă care va conţine completările
solicitate şi care vor fi avute în vedere la următoarea rectificare a bugetului local.
Este prezentată adresa nr. 676/24.03.2016 a Şcolii Gimnaziale Merei prin
care solicită decontarea cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice. Solicitarea este
fundamentată pe prevederile art. 1 din Instrucţiunile nr. 2/2011 ale Ministerului
Educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, precum şi pe hotărârea nr. 3/2016 a
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.
Este prezentată cererea nr. 1515/22.04.2016 a d.lui Banu Ionuţ Adrian prin
care solicită aprobarea tăierii plopului de la colţul clădirii. Întrucât,
prin nota
compartimentului urbanism, înregistrată la nr. 3377/08.04.2016 s-a constatat faptul
că structura de rezistenţă a imobilului, a fost afectată de acest plop, cererea este
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aprobată în unanimitate de voturi de cei prezenţi, dar petentul va respecta prevederile
legale, inclusiv cele referitoare la siguranţa persoanelor, clădirilor, circulaţiei, reţelelor
electrice, de telecomunicaţii, etc
Este prezentată cererea nr. 2011/04.03.2016 a d.lui Sarivan Cornel prin
care solicită aprobarea unei suprefeţei păşune în punctul Codreanca. Având în vedere
că închirierea păşunilor se realizează prin licitaţie publică, în condiţiile legii, iar în acest
moment păşunile din comuna Merei sunt închiriate utilizatorilor, prin contracte care
încetează în anul 2017, solicitantul poate participa la licitaţia care va fi organizată în
cursul anului 2017.
Este prezentată cererea nr. 2009 şi 2010/04.03.2016 a d.nei Davidică
Elena Daniela prin care solicită aprobarea unei suprefeţei păşune în punctul Codreanca.
Având în vedere că închirierea păşunilor se realizează prin licitaţie publică, în condiţiile
legii, iar în acest moment păşunile din comuna Merei sunt închiriate utilizatorilor, prin
contracte care încetează în anul 2017, solicitantul poate participa la licitaţia care va fi
organizată în cursul anului 2017.
Este prezentată cererea nr. 2330/15.03.2016 a d.lui Ghiţă Vasile,prin care
solicită aprobarea unei suprefeţei păşune în punctul Codreanca. Având în vedere că
închirierea păşunilor se realizează prin licitaţie publică, în condiţiile legii, iar în acest
moment păşunile din comuna Merei sunt închiriate utilizatorilor, prin contracte care
încetează în anul 2017, solicitantul poate participa la licitaţia care va fi organizată în
cursul anului 2017.
Este prezentată cererea nr.2332/15.03.2016 a d.nei Florea Filofteia prin
care solicită aprobarea prelungirii cu un an a contractului de comodat nr.2332/
15.03.2016. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Este prezentată adresa nr.4060/22.02.2016 a Instituţiei Prefectului –
Judeţul Buzău, înregistrată la Primăria comunei Merei sub nr. 1534/23.02.2016,
referitoare la organizarea sărbătorilor câmpeneşti/populare şi la interdicţia de a fi
acordate angajaţilor de a oferi cadorui acestora, sau copiilor lor minori, etc.
În legătură cu această adresă au loc următoarele discuţii :
Dl. consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă precizează că : „noi ne plângem că nu
avem bani nu mai putem să facem manifestaţii, propun să nu mai facem în Lipia să
facem numai la Monteoru”! şi este de părere să fie propusă iniţierea unui proiect de
hotărâre pentru limitarea manifestaţiilor populare.
Dl. Primar îi reaminteşte că în acest sens a fost adoptată în anii anteriori o
hotărâre de consiliu care trebuie respectată.
Se trece la discuţii diverse:
Domnul consilier Fătu Ion precizează că apa de la Lipia nu este potabilă-de
ce s-a convocat sedintă extraordinară? Se va lua apă de la Merei şi se va duce la Lipia.
Domnul viceprimar Bob In Marian menţionează că au fost efectuatre
analizele şi a rezultat că apa este potabilă.
Domnul Fătu întreabă dacă a fost făcută verificarea coloanelor de apă şi
dacă apa are presiune .
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Dl. Primar răspunde că apa are presiune.
Dl. Ionaşcu întreabă dacă se măreşte cu 5% preţul la apă?
Dl. Primar îi răspunde că nu se măreşte preţul la apă!
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Canţer Dan Vlademir

Grigoroiu Paula

Prezentul proces-verbal a fost prezentat în cadrul şedinţei ordinare desfăşurată în ziua
de_____________________
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PROCES-VERBAL –sedinţă extraordinară
PREŞEDINTE Bob Ion Marian
07.04.2016
Se prezintă proiectul.
dl. Ionaşcu-din ce fonduri se accesează?
Dl. Primar,dl. Bob-din fonduri europene-PNDR
Se supune la vot-unanimitate.
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