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DISPOZITIA NR.  165 / 17.12.2021 

Privind convocarea Consiliului Local Mereni in sedinta ordinara  pentru data de 23 decembrie 2021 

 

In temeiul prevederilor art. 134, alin. (1), lit. a)  si alin. (3), lit. a)  coroborat cu art. 196, alin. (1), 

lit. b) din OUG nr. 57 / 2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Primarul comunei Mereni, domnul Gurita Dumitru, emite urmatoarea: 

 

DISPOZITIE: 

 

Art. 1- Se convoaca  Consiliul Local al comunei Mereni in sedinta ordinara  care va avea loc la sediul  

UAT Mereni la data de 23 decembrie 2021, ora : 13:00 .Proiectul ordinii de zi a sedintei cuprinde 

urmatoarele materiale  si propuneri: 

1.Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului  local al comunei Mereni 

pentru perioada Decembrie 2021-Februarie 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

2.Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al 

comunei Mereni, judetul Constanta  pe trimestrul IV, anul 2021. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Sacele , judetul Constanta prin Consiliul Local 

al comunei Dacele  in cadrul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta . 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 
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4. Proiect de  hotarare privind aprobarea rezultatului  privind inventarierea generala a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si a capitalurilor propria aflate in patrimonial UAT Comuna Mereni la data 

de 31.12.2020. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

5.Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale , taxelor speciale  si 

amenzilor  aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

6.Proiect de hotarare privind  constituirea dreptului de superficie  asupra terenului in suprafata de 

4084 mp situat  pe strada Libertatii, in incinta  fostului  sector zootehnic din localitatea Mereni, 

beneficiar Tomescu Andreea. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul 

Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, 

judetul Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

Art. 2- Materialele inscrise  pe proiectul ordinii de  zi  vor fi puse la dispozitie consilierilor locali  in biroul 

secretarului general  al UAT Mereni. Invitam  consilierii locali  sa propuna eventualele amendamente 

la  secretarul general al UAT Comuna Mereni. 

Art. 3- In vederea avizarii, materialele  proiectelor  de la pct. 2, 3, 4, 5, 6  se trmit  Comisiei de 

specialitate nr. 1, materialele  proiectelor de la pct. 1, 7,  se trimit Comisiei de specialitate nr. 2 iar 

materialele  proiectelor inscrise la pct. 3, si 8  se trimit Comisiei de specialitate nr. 3. 

Art. 4- Persoanele interesate  pot ataca  prezenta dispozitie  in conditiile Legii nr. 544 / 2004. 

Art. 5- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta dispozitie institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta pentru 

control si verificarea legalitatii.si care  

 

 

 

 PRIMAR                                                                                                   CONTRASEMNEAZA 

         DUMITRU GURITA                                                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                         SERIF SIBEL     



 

ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

COMUNA MERENI 

PRIMAR 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / Fax : 0241-859203 

www.primãria-mereni.ro ; e-mail : primãria.mereni@yahoo.com 

NR. 5831 / 17.12.2201 

 

CONVOCATOR 

 

In temeiul prevederilor art. 133, alin. (1) si art. 134, alin. (1), lit. a)  coroborat cu art. 196, alin. 

(1) , lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ si a Dispozitiei primarului comunei Mereni 

nr. 165 / 17.12.2021  privind convocarea Consiliului Local Mereni  in sedinta ordinara, sunteti  

convocati sa participati  in sedinta ordinara a  Consiliului Local al comunei  Mereni care va avea loc  la 

sediul UAT Mereni in data de 23 decembrie 2021, ora 13:00  si care va avea  urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului  local al comunei Mereni 

pentru perioada Decembrie 2021-Februarie 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

2.Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al 

comunei Mereni, judetul Constanta  pe trimestrul IV, anul 2021. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Sacele , judetul Constanta prin Consiliul Local 

al comunei Dacele  in cadrul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta . 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

4. Proiect de  hotarare privind aprobarea rezultatului  privind inventarierea generala a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si a capitalurilor propria aflate in patrimonial UAT Comuna Mereni la data 

de 31.12.2020. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

5.Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale , taxelor speciale  si 

amenzilor  aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2022. 
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 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

6.Proiect de hotarare privind  constituirea dreptului de superficie  asupra terenului in suprafata de 

4084 mp situat  pe strada Libertatii, in incinta  fostului  sector zootehnic din localitatea Mereni, 

beneficiar Tomescu Andreea. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul 

Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, 

judetul Constanta. 

 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 Mereni 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: 

1.Comisia de specialitate nr. 1 – 23.12.2021, ora 12:00. 

2.Comisia de specialitate nr. 2 – 23.12.2021, ora 12:30. 

3.Comisiai de specialitate nr. 3 – 23.12.2021, ora 12:45. 

 

 In conformitate cu prevederile art. 137, alin. (2) din OUG nr. 57 / 2019 , prezenta consilierilor 

locali  in sedinta este obligatory. 

 

 

 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 
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                          ROMANIA 

              JUDETUL CONSTANTA   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MEREN 

    MERENI- Strada Libertatii nr.112  

 

 

                                                                          

                                                             A N E X A 

 

   CUPRINZAND LISTA CONSILIERILOR LOCALI INVITATI LA SEDINTA CONSILIULUI LOCAL MERENI    

.                                                    DIN DATA DE 23 .12.2021 

 

Nr. 
crt. 

        NUME SI PRENUME CONSILIER                DATA   
         

        SEMNATURA 

1. BAUBEC GHIULSER   

2. BEJAN NICOLETA RAMONA   

3. CHIRIAC GHEORGHE   

4. CIUCARDEL FLOREA   

5. GAREA CRISTIAN ALEXANDRU   

6. GAREA SILVIU FLORENTIN   

7. JITARU VASILICA   

8. MELENTE MARIAN   

9. NEDELCU CATALIN   

10. RADA VASILE   

11. RIZEA COSTICA   

 

                                    INTOCMIT, 

      SECRETAR GENERAL U.A.T. MERENI 

                                   SERIF SIBEL 

 

 



          ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA  
  COMUNA MERENI  
  CONSILIUL LOCAL                    
                                                                   

 

                                                                                        Nr. 5834 / 17.12.2021 

 

            P R O I E C T   A L    O R D I N I I    D E    Z I  -  C O M P L E T A T 

 

            pentru sedinta consiliului Local Mereni din data de 23.12.2021 
 
 
In conformitate cu prevederile Art. 133 alin. 1),Art 134 alin 1), alin 2) lit. a si  alin 3) lit. a, 

precum si potrivit prevederilor Art. 135 alin 1) din O. U.G nr.  57/2019 privind Codul administrativ, 

membrii Consiliului local Mereni  au fost convocati prin Dispozitia nr. 165  din 17.11.2021  a Primarului 

comunei Mereni pentru a  participa la sedinta ordinara din data de 23.12.2201,  ora 13,00, care va 

avea loc la sediul Consiliului Local al comunei Mereni. 

 

 

1.Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului  local al comunei Mereni 

pentru perioada Decembrie 2021-Februarie 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

2.Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al 

comunei Mereni, judetul Constanta  pe trimestrul IV, anul 2021. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Sacele , judetul Constanta prin Consiliul Local 

al comunei Dacele  in cadrul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta . 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

4. Proiect de  hotarare privind aprobarea rezultatului  privind inventarierea generala a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si a capitalurilor propria aflate in patrimonial UAT Comuna Mereni la data 

de 31.12.2020. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

5.Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale , taxelor speciale  si 

amenzilor  aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 



6.Proiect de hotarare privind  constituirea dreptului de superficie  asupra terenului in suprafata de 

4084 mp situat  pe strada Libertatii, in incinta  fostului  sector zootehnic din localitatea Mereni, 

beneficiar Tomescu Andreea. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul 

Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, 

judetul Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

 

 

 
Secretar general U.A.T. Mereni 
 
Serif Sibel 
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                                                                                                              Nr. 5835 / 17.12.2201 

                                              I N V I T A T I E   L A    S E D I N T A                                                                            

Catre, 

                                             Dl consilier/ Dna  consilier local............................................... 
 
 
           In conformitate cu prevederile Art. 133 alin. 1),Art 134 alin 1),lit. a, alin 3) lit a,si Art. 196 alin 1 lit b  din 

O U.G 57/2019 privind Codul administrativ si a Dispozitiei Primarului comunei Mereni nr. 165  din 17.12.2021, 

sunteti convocat sa participati la sedinta ordinara din data de 23.12.2021,  ora 13:00, care va avea loc la sediul 

Consiliului Local al comunei Mereni si va avea urmatoarea ordine de zi: 

 

1.Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului  local al comunei Mereni 

pentru perioada Decembrie 2021-Februarie 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

2.Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al 

comunei Mereni, judetul Constanta  pe trimestrul IV, anul 2021. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Sacele , judetul Constanta prin Consiliul Local 

al comunei Dacele  in cadrul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta . 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

4. Proiect de  hotarare privind aprobarea rezultatului  privind inventarierea generala a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si a capitalurilor propria aflate in patrimonial UAT Comuna Mereni la data 

de 31.12.2020. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

5.Proiect de hotarare privind  stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale , taxelor speciale  si 

amenzilor  aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2022. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

6.Proiect de hotarare privind  constituirea dreptului de superficie  asupra terenului in suprafata de 

4084 mp situat  pe strada Libertatii, in incinta  fostului  sector zootehnic din localitatea Mereni, 

beneficiar Tomescu Andreea. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 



7.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul 

Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, 

judetul Constanta. 

 Initiator:  Primarul comunei Mereni, Gurita Dumitru. 

 
 Va invitam la sediul Consiliului Local al comunei Mereni, pana la data de 23.12.2201  ora 13:00, pentru 

a verifica documentatia mentionata in Convocatorul de sedinta nr. 5831 din 17.12.2021, depunerea de 
amendamente  si pentru confirmarea prezentei la sedinta.  

De asemenea, la data de 23.12.2021, consilierii care fac parte din Comisiile de specialitate nr. 1 nr. 2 si 
nr. 3 sunt invitati la sedintele de comisii. 

      In vederea avizarii,  proiectelor, sedintele comisiilor de specialitate sunt programate astfel:  
a. Comisia de specialitate nr. 1  -  23.12.2201 , ora 12:00; 
b. Comisia de specialitate nr. 2 -  23.12.2201,  ora 12:30; 
c. Comisia de specialitate nr. 3 -  23.12.2021,  ora 12,45; 

                Materialele sedintei se gasesc la secretarul general al U.A.T. 

              

 

 

 Secretar general U.A.T. Mereni 

                      Serif Sibel 

                  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

    


