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                                                                                                        Nr. 2786 din 17.06.2021 
 
 
                                                            C  O  N  V  O  C  A  T  O  R 
 

               In temeiul prevederilor  Art.133 alin. 1 si  Art. 134 alin 1 lit. a, coroborat cu art.196 alin.1 lit.b  din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ si a Dispozitiei Primarului comunei Mereni nr. 74 
din 17.06.2021, privind convocarea Consiliului local Mereni in sedinta ordinara,  sunteti convocati sa participati la 
sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Mereni care va avea loc la sediul U.A.T. Mereni in  data de 
25.06.2021, ora 15.00 si  care va avea urmatoarea ordine de zi:    
 
  1. Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consilului local al comunei Mereni, pentru 
perioada Iunie – August  2021 
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
 2. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mereni nr. 28 din 07.05.2021 privind 
aprobarea atribuirii in folosinta agricola gratuita, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, a suprafetei de 2 ha teren 
arabil, personalului Postului de politie Mereni, pentru perioada in care isi desfasoara activitatea pe raza comunei 
Mereni, jud. Constanta.  
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 29 din 07.05.2021, privind acordarea unui sprijin 
financiar de urgenta, necesar reparatiilor la lacasurile de cult pentru parohiile crestin – ortodoxe Mereni si 
Osmancea.  
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mereni pe Trimestrul II 2021 
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
5. Proiect de hotarare  privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei  Mereni, județul 
Constanța, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, al Caietului de Sarcini, 
al Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia 
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă către S.C. RAJA S.A., aprobarea  contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa, a Regulamentului 
serviciului de alimentare cu apa si a Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa. 
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
7. Proiect de hotarare  privind aprobarea, de principiu, a constituiii dreptului de superficie asupra terenului in 
suprafata de 3000 m.p. situat la marginea de sud-vest a fostului sector zootehnic din  localitatea Mereni, beneficiar 
s.c. Falcon Wind s.r.l. Constanta. 
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar de urgenta, necesar reparatiilor la lacasurile 
de cult pentru parohiile crestin – ortodoxe Mereni si Osmancea, precum si la geamia cultului musulman Osmancea. 
                                                                               Initiator: Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru 

 
       Proiectele inscrise pe ordinea de zi,  impreuna cu documentatia aferenta, vor putea fi studiate   la biroul 
secretarului general al comunei iar proiectele de hotarari  vor fi afisate pe site-ul Primariei comunei Mereni, 
www.primaria-mereni.ro, la sectiunea Consiliul local si  la avizierul comunei Mereni.      

      In vederea avizarii  proiectelor, sedintele comisiilor de specialitate sunt programate astfel:  
a. Comisia de specialitate nr. 1  -  25.06.2021 ora 13,00; 
b. Comisia de specialitate nr. 2 -  25.06.2021 ora 14,00; 
c. Comisia de specialitate nr. 3 -  25.06.2021 ora 14,30; 

 
              In conformitate cu prevederile art. 137 alin. 2 din O.U.G. 57/2019, prezenta consilierilor locali la sedinta 
este obligatorie. 
 

                                  Primar, 
                           Gurita Dumitru     
 



 
                             

                                                                                                                                                                                             


