PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 11.10.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului local Merei, la
care au participat un număr de 14 consilieri - din 15 consilieri în funcţie, a absentat
domnul consilier Ionaşcu Laurenţiu Irinel.
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei, doamna
Dinu Mihaela Niculina, consilier juridic în aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Merei.
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.
Domnul Primar propune suplimentarea ordini de zi , astfel :
Proiect de hotărâre pentru rectificarea a I a a Hotărârii Consiliului local Merei
nr. 3/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului din anii precedenţi al
bugetului propriu al comunei Merei;
Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul local Merei, a
terenului în suprafaţă de 7306 mp, aparţinând domeniului public al comunei Merei, din
administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sărata – Monteoru.
Supusă la vot propunerea , este aprobată în unanimitate de cei 14 consilieri
prezenţi.
Presedintele de sedinta prezintă ordinea de zi care este următoarea :
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016;
2.
Proiect de hotărâre pentru rectificarea a I a a Hotărârii Consiliului local
Merei nr. 3/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului din anii
precedenţi al bugetului propriu al comunei Merei;
3.
Proiect de hotărâre privind propunerea acordării statutului de staţiune
balneoclimatică pentru localitatea Sărata – Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău;
4.
Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul local Merei, a
terenului în suprafaţă de 7306 mp, aparţinând domeniului public al comunei Merei, din
administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sărata – Monteoru.
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata în
unanimitate.
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La punctul 1, Proiect de hotărâre privind rectificarea a VII-a a bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Merei, pentru 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 Primar explică faptul că s-au luat bani de la programul cu şomeri , (fosta
Lege 76) şi se retrage această sumă.
Domnul Primar arată că nu se mai face consolidarea peretelui deoarece intră în
atribuţiei firmei care execută lucrarea şi ducem banii în alt capitol.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă dacă s-a depus documentaţia
pentru Sărata Monteoru în vederea obţinerii avizului de turism?
Domnul Primar răspunde că urmează să fie depusă.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă care este aportul comunei ,cu ce
procent participăm în realizarea acestui proiect?
Domnul Primar răspunde că noi participăm cu un procent de 2%,iar la partea de
consultanţă ne ajută Consiliul Judeţean.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă ce se mai face la parc?
Domnul
primar
răspunde
că
se
fac
lucrări
de
modernizare-alei
betonate,leagăne,lămpi pentru iluminat etc,deoarece trebuie să îndeplinească anumite
condiţii ca să nu fim depunctaţi.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă dacă se va face şi o trecere
peste râu.
Domnul Primar răspunde că nu se va face o trecere peste râu că acesta va fi
închis cu gard.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă dacă stadionul va fi mai mare şi
dacă va avea dotări moderne?
Domnul Primar răspunde că va fi bine dotat şi o să fie modern astfel să putem
atrage cât mai mulţi turişti în zonă.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă dacă suma de 30000 lei sunt
alocaţi pentru Huiaba?
Domnul Primar răspunde că într-adevăr aceşti bani vor fi folosiţi pentru Huioaba.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă, întreabă de ce nu a fost cuprinsă în
proiect toată zona şi ce lucrări se vor face?
Domnul Primar răspunde că vor fi puse traverse.
Doamna consilier Partal Poliana Florica întreabă dacă vor fi făcute şi sanţurile?
Domnul Primar răspunde că şanţurile nu se vor face.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă de ce nu se fac şi şanţurile
pentru că astfel drumul se va strica din nou.
Domnul Primar răspunde că şanţurile vor fi făcute de către cetăţeni.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă precizează că în situaţia în care
şanţurile vor fi lăsate în seama cetăţenilor drumul se va strica din nou deoarece aceştia
nu vor face nimic.
Domnul Primar menţionează că s-a facut constatare de către cei responsabili cu
situaţiile de urgenţă,conform procesului verbal întocmit de aceştia.
Doamna consilier Partal Poliana Florica propune să se trimită adrese pentru
fiecare cetăţean, prin care să li se impună să facă şanţuri.
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Domnul Primar spune că sunt mulţi cetăţeni care nu locuiesc efectiv la adresele
din Sărata Monteoru , acestea fiind doar case de vacanţă.
Doamna consilier Partal Poliana Florica doreşte să fie identificate toate locuinţele
fără proprietar şi să li se pună în vedere să cureţe proprietatea.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă este de părere că trebuie contactaţi cei
care plătesc taxele şi impozitele pentru aceşti proprietari.
Doamna consilier Partal Poliana Florica menţionează că ar trebui cumva forţaţi să
facă curat pe proprietăţile lor aceşti cetăţeni.
Domnul consilier Fînaru Nicolae spune că majoritatea cetăţenilor din acea zonă
au ieşit cu gardul până aproape de şanţ.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă menţionează că o să ne trezim că vor fi
puşi în posesie şi pe suprafaţa pe care au îngradit-o până la şanţ
Întrucât nu au mai fost intervenţii , proiectul de hotârâre este supus la vot şi
aprobat cu 14 voturi „pentru” de cei 14 consilieri prezenti.
La punctul 2, Proiect de hotărâre pentru rectificarea a I a a Hotărârii
Consiliului local Merei nr. 3/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului
din anii precedenţi al bugetului propriu al comunei Merei, sunt prezentate proiectul de
hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate.
Întrucât nu sunt interventii, presedintele de sedinta supune aprobării proiectul

de hotârâre este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi „pentru” de cei 14 consilieri prezenti.

La punctul 3, Proiect de hotărâre privind propunerea acordării statutului de
staţiune balneoclimatică pentru localitatea Sărata – Monteoru, 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.
Domnul Primar precizează că s-a făcut un studiu, iar după aprobare va fi
trimis. În anul următor vor fi alocaţi în buget bani în vederea schimbării indicatorului de
la intrarea in Staţiunea Sărata Monteoru ,deoarece trebuie trecut „Staţiunea
Balneoclimatică”. Doamna consilier Partal Poliana Florica explică faptul că a discutat cu
persoana care a realizat acest studiu şi aceasta a răspuns că îndeplinim condiţiile cerute
şi că trebuie să mergem până la capăt cu acest proiect.
Întrucât nu mai sunt interventii, presedintele de sedinta supune aprobării
care este aprobat cu 14 voturi „pentru” de cei 14 consilieri prezenti.

La punctul 4 Proiect de hotărâre privind preluarea de către Consiliul local
Merei, a terenului în suprafaţă de 7306 mp, aparţinând domeniului public al comunei
Merei, din administrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sărata – Monteoru,
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 interventii, presedintele de sedinta supune aprobării
proiectul de hotârâre care este aprobat cu 14 voturi „pentru” de cei 14 consilieri prezenti.
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Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme cu caracter
extraordinar, de discutat.
Este prezentată adresa nr. 10.120/03.10.2016 a Clubului sportiv XMRaid
care solicită aprobarea desfăşurării unui concurs de alergare , în data de 29 oct.2016
în zona Sarata Monteoru.
Supusă la vot este aprobată în unanimitate de cei 14 consilieri prezenţi dar
organizatorii sunt obligaţi să ia toate măsurile ce se impun în conformitate cu
prevederile legale pentru ca această activitate să se desfăşoare în condiţii de maximăp
siguranţă.
Este prezentată cererea nr. 10.272/06.10.2016 a unui grup de locuitpori
din localitatea Sărata Monteoru, zona Valea Călugarului care solicită acordul pentru
reabilitarea prin contribuţie proprie a drumului de acces.
S-a luat la cunoştinţă.
Este prezentat procesul verbal de constatare nr. 10.167/30.09.2016,
întocmit de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la drumul din
zona Huioaba, sat Sărata – Monteoru.
S-a luat la cunoştinţă

Nemaifiind alte probleme, preşedintele declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Bob Ion Marian

Grigoroiu Paula

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