PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 08.12.2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului local Merei, la
care au participat un număr de 14 consilieri - din 15 consilieri în funcţie.A absentat
motivat doamna consilier Partal Poliama Florica.
La şedinţă mai participă : domnul Chircă Ştefan primarul comunei,doamna
Anton Maria, doamna Postelnicu Carmen, şeful serviciului buget finanţe, 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 ordinii de zi cu un nou punct : Proiect
de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Merei, pentru anul 2016.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea care este aprobată cu 14
voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, care este următoarea :
1.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2017;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016;
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu 14
voturi „pentru”.
La punctul 1, Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2017, sunt prezentate raportul de specialitate, expunerea de
motive şi solicitarea unui grup de agenţi economici din Sărata Monteoru care solicită
aprobarea cotei de 0,85 % aplicabilă agenţilor economici.
Având în vedere că proiectul de hotărâre a fost analizat în cadrul comisiilor
de specialitate ale consiliului local din data de 28.10.2016, este supus la vot şi
aprobat în forma iniţiată cu 14 „voturi”, de cei 14 consilieri prezenţi.
La punctul 2, Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului de
venituri şi cheltuieli al comunei Merei, pentru anul 2016, sunt prezentate raportul de
specialitate, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă îi acordă cuvântul doamnei Postelnicu Carmen care
prezintă acest proiect şi informează faptul că am primit sume la bugetul local pentru a
putea asigura salariile la învăţământ,asistenţi personali,tichete pentru grădiniţă sume
de TVA pentru a echilibra bugetul şi drept urmare se impune rectificare pentru plata
salariilor la învăţământ şi a salariilor personalului din aparatul de specialitate.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă nu solicită lămuriri cu privire la
sintagma „la autorităţi executive” , care sunt acele autorităţi executive?
Domnul Primar îi răspunde că se referă la angajaţii Primăriei Comunei Merei!
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Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă la subcapitolul învăţământ
„cheltuieli materiale” ce înseamnă?
Domnul Primar răspunde că aceste cheltuieli reprezintă cadouri pentru copii
de Crăciun.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă menţionează că a întrebat acest
lucru deoarece şti că nu sunt permise astfel de cheltuieli , respectiv, cadouri pentru
copiii, ci doar prin intermediul sponsorilor se pot face aceste cadouri.
Domnul Primar răspunde avem voie să facem acest lucru,primăria transferă
sumele în contul şcolii,iar şcoala cumpără cadouri pentru Crăciun.S-au acordat şi
anul trecut pentru 630 de elevi.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă întreabă dacă nu este o greşeală,să
nu fie probleme,să avem bază legală.
Secretarul comunei răspunde că în lege nu este interzisă în în mod expres
acordarea cadourilor pentru copii; de altfel din practică administrativă a primăriilor
din judeţul Buzău, s-a constatat că multe din acestea au acordat şi în anii anteriori
cadouri pentru copii şi iar în urma controalelor nu s-au fost probleme din acest punct
de vedere.
Proiectul de hotărâre este supus la vot
şi aprobat cu 13 voturi „pentru”,
domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă a subliniat faptul că este de acord cu
proiectul de hotărâre dar cu privire la acordarea cadorilor pentru sărabătorile de iarna
este de acord numai dacă este cadru legal .
Domnul consilier Ionaşcu Irinel Laurenţiu se abţine pentru a evita situaţia
conflictului de interese deoarece este cadru didactic la şcoala gimnazială Merei.
Este prezentată adresa nr. 12.494/07.12.2016 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. 13/2016 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.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai sunt şi alte probleme.
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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