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P R O C E S  V E R B A L 

 

Incheiat astazi 03.11.2021, cu ocazia sedintei extraordinare organizata la sediul 

Consiliului Local al comunei Mereni, judetul Constanta. 

Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispozitia nr. 142  din 29.10.2021 emisa de Primarul comunei Mereni, 

judetul Constanta, Consiliul Local al comunei Mereni a fost convocat pentru astazi, in sedinta 

extraordinara. 

Atat dispozitia cat si convocatorul de sedinta inregistrat cu nr. 4891 din 29.10.2021, 

impreuna cu proiectul ordinii de zi al sedintei inregistrat cu nr. 4890 / 29.10.2021 au fost 

afisate pe site-ul Primariei comunei Mereni, www.primariamereni.ro  la sectiunea “Consiliul 

Local “ insotite de proiectele de hotarari initiate de catre Primarul comunei Mereni, domnul 
Gurita Dumitru. 

Totodata, fiecaruia dintre consilierii locali in functie li s-a adus la cunostinta data, ora 

si locul sedintei, fiindu-le inmanate invitatiile la sedinta si cate o copie a Dispozitiei nr. 142 / 

29.10.2021 si a convocatorului cu ordinea de zi. 

Au fost asigurate Comisiilor de specialitate 1,2 si 3 materialele si documentele necesare 

sedintelor care au fost organizate in vederea avizarii proiectelor de hotarari aflate pe ordinea 

de zi. 

De asemenea, in ziua sedintei, a fost pus la dispozitia consilierilor locali, procesul–
verbal al sedintei anterioare, care a avut loc pe data de 22.10.2021 , document inregistrat cu 

nr. Nr.4767 / 21.10.2021. 

Prin aprobarea tacita, sedinta de consiliu local este inregistrata audio.   

In sala in care se desfasoara sedinta, au fost asigurate masurile care se impun pentru 

prevenirea contaminarii cu virusul SARS COV 2. 

La ora 13.00  se declara deschise lucrarile sedintei la care participa  Primarul comunei 

Mereni, domnul Gurita Dumitru. 

 Doamna secretar a procedat la efectuarea prezentei consilierilor convocati, 

constatandu-se ca la sedinta extraordinara sunt prezenti 7  din cei 11  consilieri locali in 

functie, respectiv, Chiriac Gheorghe, Ciucardel Florea, Jitaru Vasilica, Melente Marian, 

Nedelcu Catalin, Rada Vasile, Rizea Costica. Sunt absenti de la sedinta urmatorii consilieri: 

Baubec Ghiulser, Bejan Nicoleta Ramona, Garea Cristian Alexandru, Garea  Silviu Florentin. 

Se constata ca sedinta consiliului local este legal constituita si intrunita. 

Dupa efectuarea prezentei, dna. secretar general supune aprobarii  procesul verbal al 

sedintei Consiliului local din data de 22.10.2021. 

         Pentru aprobarea procesului verbal voteaza toti cei 7  consilieri  locali prezenti. 

 Dupa prezentarea si aprobarea procesului verbal de sedinta al sedintei din data de 

22.10.2021  domnul presedinte de sedinta Rizea Costica, trece la prezentarea  ordinii de  zi a 

sedintei , pe care  il supune la vot. 

  

  

http://www.primariamereni.ro/


  

 In conformitate cu prevederile art. 135, alin. (8) din OUG nr. 57 / 2019 doamna  

secretar general le aduce la cunostinta domnilor consilieri necesitatea suplimentarii ordinii 

de zi cu urmatorul proiect de hotarare:  

1.Proiect de hotarare  privind anularea  Hotararii Consiliului Local Mereni nr. 64 / 22.10.2021 

privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Modernizare infrastructura  rutiera in comuna 

Mereni, judetul Constanta, aprobarea indicatorilor tehnico – economici  si devizului general al 

obiectivului de  investitii pentru Programul National de Investitii ,, ANGHEL SALIGNY,,. 

Initiator: Gurita Dumitru – Primar. 

Cu 7 voturi pentru din cei 7 consilieri prezenti la sedinta, proiectul ordinii de zi  precum 

si proiectul  de hotarare introdus suplimentar pe ordinea de zi a fost   aprobat. 

Dupa aprobarea ordinii de zi , dna secretar  general  precizeaza ca toate  proiectele de 

hotarari  au fost supuse avizarii a cel putin o comisie de specialitate , primind avizul acestora. 

Domnul presedinte de sedinta  citeste primul proiect de hotarare aflat pe ordinea de  zi 

a sedintei, respectiv : 

1.Proiect de hotarare privind anularea Hotararii Hotararii Consiliului Local Mereni nr. 

64 / 22.10.2021 privind aprobarea  obiectivului de investitii ,, Modernizare  

infratsructura rutiera  in comuna Mereni, judetul Constanta, aprobarea indicatorilor  

tehnico – economici si devizului general al obiectivului de investitii pentru Programul 

National de Investitii ,, Anghel Saligny,,. 

Initiator – Primar Gurita Dumitru 

Domnul primar le aduce la cunostinta domnilor consilieri  faptul ca   HCL nr. 64 / 

22.10.2021  trebuie anulat intrucat  obiectivul de investitie poate  fi propus la finantare  in 

cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny,,  care prevede  ca va avea  

prealocata  finantare minima pentru cel putin un proiect eligibil in valoare de 4.000.000 lei cu 

TVA pentru comune. 

Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant.  

         Nefiind  discutii se supune la vot. 

 Cu un numar de 7 voturi pentru, zero voturi impotriva si zero abtineri proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

 Presedintele de sedinta  da citire urmatorului proiect de hotarare  aflat pe ordinea de 

zi a sedintei, respectiv: 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Modernizare 

infrastructura rutiera  in localitatea mereni- 4,914 km, comuna Mereni, judetul 

Constanta, aprobarea indicatorilor tehnico – economici  si devizului general al 

obiectivului de investitii pentru Programul  National de Investitii ,, Anghel Saligny,,. 

Initiator – Primar Gurita Dumitru 

Dupa prezentare , consilierii locali sunt invitati sa se inscrie la cuvant.  

Domnul  consilier local Chiriac Gheorghe : ,, Se creaza punctaje daca drumurile  ce 

urmeaza a fi pietruite, asfaltate dau in DJ, DN sau fac legatura cu alte institutii,,. 

Domnul primar Gurita Dumitru: ,, Toate  strazile ce fac obiectul celor doua proiecte  

sunt cadastrate si intabulate,,. 

Doamna consilier Jitaru Vasilica: ,, La Osmancea  nu se misca nimic,,. 



Domnul  viceprimar Ciucardel Florea: ,, Au fost notificati crescatorii de animale   pentru 

curatarea suprafetelor utilizate, sunt 23 de crescatori de animale care urmeaza  sa fie 

verificati de catre o comisie constituita din  angajatii primariei Mereni. 

Nefiind alte discutii  se supune la vot. 

Cu un numar de 7 voturi pentru, zero voturi  impotriva si 0 abtineri, proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

Presedintele de sedinta prezinta proiectul cu nr.3 aflat pe ordinea de zi, respectiv:  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii ,, 

Modernizarea  strazilor Mare, Linistii, Troitei, Drumul Constantei din localitatea 

Mereni – 2,124 km , comuna Mereni, judetul Constanta , aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici  si devizului general al obiectivului de investtiii pentru 

Programul National de Investitii ,, Anghel saligny,,. 

         Initiator – Primar Gurita Dumitru 

Dupa prezentare , consilierii locali sunt invitati sa se inscrie la cuvant.  

Nefiind alte discutii  se supune la vot. 

Cu un numar de 7 voturi pentru, zero voturi  impotriva si 0 abtineri, proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

Nemaifiind alte luari de cuvant, la ora 14.00 sedinta de consiliu local este declarata 

inchisa. 

Pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal cu respectarea prevederilor OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ urmand a se afisa o copie a acestuia la sediul 

Consiliului Local Mereni si pe site-ul  Primariei comunei Mereni, sectiunea Consiliul Local. 

 

  

   

   Presedinte de sedinta,                                                                  Secretar General 

                                                                                                                    U.A.T. Mereni,  

 

       Rizea Costica                                                                                             Serif Sibel 

 

   

  

 

  

  

 

 

  

      

  

     


