
      R0MANIA                                                                                                 
 JUDETUL CONSTANTA 
   COMUNA MERENI                                                              

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R EA  NR. 69 / 23.12.2021 

 

     privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Mereni,   

                                      pentru perioada  Decembrie 2021  – Februarie 2022 

 

          Consiliul local al comunei Mereni, constituit in sedinta ordinara, legal constituita  la 

data de  23 decembrie 2021; 

          Avand in vedere: 

-Raportul de avizare  nr. 5941 / 23.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2; 

-Proiectul de hotarare nr. 5791 / 16.12.2021  initiat de catre primarul comunei Mereni, 

domnul Gurita Dumitru; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Mereni  inregistrat sub nr. 5792 / 16.12.2021 

intocmit  in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019 
privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de initiator, 

coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 

-Raportul de specialitate intocmit de catre doamna Serif Sibel avand functia de secretar 

general al comunei Mereni, inregistrat sub nr. 5793 / 16.12.2021; 

- Prevederile Art. 123 alin. 1 si Art. 136 alin. 1,  din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul prevederilor Art. 139 alin.1 si  Art. 196 alin. 1 lit. a  din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

ART. 1  -   Se desemneaza  domnul  consilier local CIUCARDEL FLOREA  presedinte al 

sedintelor Consiliului Local al comunei Mereni pentru urmatoarele trei luni, respectiv  

Decembrie 2021  - februarie 2022 . 

ART. 2 -   Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in fata Sectiei de Contencios 

Administrativ si Fiscal a Tribunalului Constanta, in conditiile Legii nr. 554 din 2004. 

ART. 3 -  Secretarul general al comunei Mereni, va comunica prezenta hotarare factorilor 
interesati si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, in vederea exercitarii controlului de 

legalitate. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi 
impotriva. La data adoptarii sunt prezenti 11 consilieri din 11 consilieri locali in functie. 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

               CONSILIER LOCAL                                            Avizat pentru legalitate          

                Ciucardel Florea                                                 Secretar general U.A.T. 

                                                                                             Serif Sibel 

 



 

 

            ROMÂNIA  
JUDEŢUL CONSTANTA                                                       
  COMUNA MERENI  
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R EA NR. 70 / 23.12.2021 
 

privind  rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe 
Trimestrul IV al  anului 2021 

 
   Consiliul Local al comunei Mereni întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.12.2021; 
 
  Având în vedere : 
 -Raportul de avizare  nr. 5948 / 23.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1; 
 -Proiectul de hotarare nr. 5845 / 17.12.2021  initiat de catre  primarul comunei Mereni; 
          -  Referatul de aprobare nr. 5846 / 17.12.2021  intocmit de catre primarul comunei 
Mereni, domnul Gurita Dumitru in calitate de initiator  privind  rectificarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli  al comunei Mereni pe  Trimestrul IV al anului 2021;  
          -  Raportul de specialitate nr. 5856 / 20.12.2021 al compartimentului contabilitate, 
privind rectificarea bugetului local pe Trimestrul IV, anul  2021;  
 -Referatul compartimentului contabilitate inregistrat la Primaria Mereni sub nr. 5857 
/ 20.12.2021; 
          -Dispozitia primarului comunei  Mereni nr. 155 / 06.12.2021  privind rectificarea  
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Mereni, judetul Constanta, 
trimestrul IV; 
 -Dispozitia primarului comunei Mereni nr.  160 / 10.12.2021 prividn rectificarea 
bugetului local de venituri si cheltueili pe anul 2021 al comunei Mereni, judetul Constanta pe 
trimestrul IV, anul 2021; 
 -Prevederile OUG nr. 122/ 2021  cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 
2021  si la instituirea cadrului legal  pentru acordarea unui imprumut  subordonat de catre 
statul roman, prin Ministerul Finantelor, in calitate ed actionar, catre CEC Bank – SA; 
 -Prevederile OUG nr. 97 / 2021  privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 
 -Prevederile HG  nr. 1264 / 2021 privind alocarea unei sume  din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele 
unitati administrativ-teritoriale; 
          -   Hotărârea Consiliului Local Mereni nr. 32 din 27.05.2021,  privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli propriu al comunei Mereni pe anul 2021; 
         -   Hotararea Consiliului Local al comunei Mereni nr. 31 din 07.05.2021 privind aprobarea 
listei de investitii a U.A.T. comuna Mereni pentru anul 2021;  
          -   Decizia ANAF nr. 32 / 02.12.2021 ; 
 -Decizia ANAF   nr. 33 / 06.12.2021; 
 -Decizia  ANAF nr. 35 / 08.12.2021; 
 - Decizia ANAF nr. 36 / 08.12.2021; 
 -Decizia ANaf NR. 38 / 14.12.2021; 
 
         Luând în considerare: 
                       



- art. 129 alin. (2) lit. a), b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (5) pct. d) și alin. (7) lit. b) și n) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art. 19  din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii bugetului de stat nr. 15/2021, sectiuna 2 – Dispozitii referitoare la bugetele 
locale pe anul 2021; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 136  și la  art. 139 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
În temeiul competențelor stabilite prin art. 129 alin.1, alin.2 lit. b si  alin 4 lit. a , in baza  

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 
 
 

Art. I.  Aprobarea  rectificari  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe 
Trimestrul IV al anului 2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul 
proiect de  hotărâre.       

Art. II . Validarea  Dispozitiei  primarului comunei  Mereni nr. 155 / 06.12.2021  si a 
Dispozitiei  primarului comunei Mereni nr. 160 / 10.12.2021  privind rectificarea  bugetului 
local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Mereni, judetul Constanta, trimestrul IV 

   Art. III. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se deleaga Primarul 
comunei Mereni, prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului. 

Art. IV.  Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ 
in termenul prevazut de Legea nr. 554/2004. 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al U.A.T. 
Mereni, Primarului comunei Mereni, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Mereni, precum şi Prefectului Judeţului Constanta. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de  11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 
si 0 abtineri . La data  adoptarii, sunt prezenti 11 consilieri din 11 consilieri locali in functie. 
 
      Presedinte de sedinta                                                           Avizat pentru legalitate: 
             Consilier local                                                       Secretar general 
             Ciucardel Florea                                                                         Serif Sibel 
 
     
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                       
 JUDEŢUL CONSTANTA 
   COMUNA  MERENI 
  CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 71 / 23.12.2021  
 

privind  aprobarea  aderarii  comunei Sacele, judetul Constanta prin Consiliul Local al 
comunei Sacele  in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-canal Constanta 

 
      Consiliul local Mereni, jud. Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.12.2021,  
sedinta fiind publica. . 
 Având în vedere: 
 -Raportul de avizare nr. 5949 / 23.12.2021  al Comisiei de specialitate nr. 1; 
 -Raportul de avizare nr. 5944 / 23.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3; 
 -Proiectul de hotarare nr. 5787 / 16.12.2021  initiat de catre domnul Gurita Dumitru, 
primarul comunei Mereni, judetul Constanta; 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni inregistrat sub nr. 5788 din 
16.11.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de 
initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al doamnei Serif Sibel avand functia de secretar general al 
comunei Mereni   inregistrat sub nr.5789 / 16.11.2021; 
 -Adresa  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa- Canal Constanta,,  nr. 771 / 
03.11.2021 inregistrata la Primaria comunei Mereni sub nr. 5101 / 09.11.2021; 
 -Actul Constitutiv si Statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal 
Constanta; 
 -Hotararea Consiliului Local al comunei Sacele , judetul Constanta nr. 47 / 28.09.2021  
privind aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta; 
 -Prevederile art. 120, alin. (1)  si art. 121, alin. (1) si alin. (2)  din Constitutia Romaniei; 
 -Prevederile  art. 10, pct. 3 din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la 
Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 241 / 2006 a serviciului de alimanetare cu apa si de canalizare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  HG  nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru  si a 
statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 35, alin. (1), alin. (3), alin. (4) si alin. (6) din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Hotararea  nr. 856 / 14.10.2020 privind  prelungirea starii de alerta pe teritoriul  
Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020 precum si stabilirea masurilor care se aplica  
pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid – 19; 
 -Prevederile art. 89, alin. (1) si alin. (2), art. 90, alin. (1) si art. 91 din OUG nr. 57 / 2019 
privind  Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 139, alin. 



(3), lit. f), art. 196 alin (1) lit. a, art. 243, alin (1), lit. a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE::  
 

            ART. 1.Aderarea Comunei  Sacele, judetul Constanta , prin Consiliul Local al comunei 
Sacele la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta, persoana juridica de 
drept privat inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat  la grefa Judecatoriei 
Constanta sub nr. 138 J / 26.05.2009. 

     ART. 2 – Imputernicirea  primarului comunei Mereni, domnul Gurita Dumitru in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Constanta sa voteze 
actul aditional  la Statutul  Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa- Canal,, Constanta , 
incheiat ca urmare a aderarii comunei Sacele, judetul Constanta prin Consiliul Local  Sacele la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Apa-Canal,, Constanta. 
         ART.  3-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi 
impotriva. La data adoptarii  sunt prezenti 11 consilieri din 11 consilieri locali in functie. 
 
       Presedinte de sedinta,  
                Consilier Local 
 
                   Ciucardel Florea                                                                                   Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                       
COMUNA  MERENI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA  NR. 72 / 23.12.2021 
 

privind  aprobarea  rezultatului privind  inventarierea  generala a  elementelor  de natura 
activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  UAT Comuna Mereni   la 

data de  31.12.2020 
 
      Consiliul local Mereni, jud. Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 23. 12.2021 
sedinta fiind publica. . 
 Având în vedere: 
 -Raportul de avizare nr. 5945 / 23.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1; 
 -Proiectul de hotarare nr. 5800 / 16.11.2021 initiat de catre primarul comunei Mereni; 
  - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni inregistrat sub nr. 5801  din  
16.11.2021   intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de 
initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate intocmit de catre  doamna Ciucardel Mihaela avand functia de 
inspector  in cadrul compartimentului taxe, impozite si casierie  in cadrul  Primariei comunei 
Mereni   inregistrat sub nr. 5802 / 16.11.2021; 
 -Procesul verbal  nr. 5066 / 05.11.2021  intocmit de catre  Comisia de inventariere , 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,  datoriilor si 
capitalurilor proprii  aflate in patrimoniul  privat al  UAT  Comuna Mereni, in conformitate cu 
O.M.F.P. nr. 2861 / 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  si efectuarea 
inventarierii elementelor  de activ si pasiv; 
 -Prevederile  art. 15, alin. (2) , art. 120, alin. (1)  si art. 121, alin. (1) si alin. (2) si art. 
138, alin. (4) si alin. (5)  din Constitutia Romaniei; 
 -Prevederile  art. 3 si 4  din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la Strasbourg 
la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 554 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 155, alin. (5), lit. d)  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  art. 7 si art. 8  din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 7 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 , cu modificarile si compeltarile 
ulterioare; 
 -Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 / 2009  pentru 
aprobarea  Normelor privind  organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii: 
  -Punctul nr. 2, alin. (1) ,, In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 



republicata, entitatile au obligatia  sa efectueze  inventarierea elementelor  de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin  o data in cursul  
exercitiului financiar,,. 
 -Punctul 4, alin. (1) ,, Inventarierea anuala a elementelor  de natura activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii se face de regula cu  incheierea exercitiului financiar, avandu-se  in 
vedere si specificul  activitatii fiecarei entitati,,. 
 -Prevederile HG nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si 
durata normala de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile OG nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea  activelor  fixe aflate  
in patrimoniul institutiilor  publice, cu modificarile si completairl eulterioare; 
 -Prevederile  OUG nr. 103 / 2007  pentru modificarea si completarea  OG nr. 81 / 2003 
privind reevaluarea  si amortizarea  activelor fixe  aflate in patrimoniul institutiilor publice, 
aprobate prin Legea nr. 79 / 2008; 
 -Prevederile Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471 / 2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor  fixe corporale 
aflate in patrimoniul  institutiilor publice; 
 -Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu moificarile si 
compeltarile ulterioare; 
 -Dispozitia nr. 71 / 09.06.2021  privind constituirea comisiei de inventariere,  
organizarea si efectuarea  inventarierii elementelor  de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii aflate  in patrimoniul privat al  UAT Comuna Mereni; 
 
   În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (4), lit. 
f), art. 133, alin. (1), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit. a), art. 
197, alin. (1), art. 200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

 
            ART. 1 -  Aprobarea rezultatului  privind inventarierea generala  a  elementelor de 
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Comunei Mereni la data 
de 31.12.2020, conform procesului verbal  nr. 5066 / 05.11.2021 care reprezinta anexa nr. 1 si 
face parte integranta  din prezenta hotarare. 
 Art. 2- Documentatia privind inventarierea generala a elemnetelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  comunei Mereni  la data de 31.12.2020 
se afla la compartimentul contabilitate. 
         ART.  3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se incredinteaza  
compartimentele de specialitate din cadrul primariei comunei Mereni. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 6 voturi pentru, 5 abtineri si 0 voturi 
impotriva. La data adoptarii sunt prezenti 11 consilieri din 11 consilieri locali in functie. 
 
Presedinte de sedinta,                                                                        Avizat pentru legalitate, 
      Consilier local                                                                                       Secretar general 
   Ciucardel Florea                                                                                        Serif Sibel 
                
 

 



 

ROMÂNIA                                                                                 SE APROBĂ,  
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                          PRIMAR, 
COMUNA MERENI                                                        GURITA  DUMITRU 
NR. 5066/05.11.2021 
 

PROCES VERBAL  
ÎNTOCMIT ASTĂZI  31.10.2021 

 

      Subsemnatii: 
     1. CIUCARDEL  MIHAELA , Preşedinte 

2. GHEORDUNESCU  ION , membru 
3. DUTA  MARIA, membru 

       
            Numiti prin Dispozitia nr. 71/09.06.2021 privind  constituirea Comisiei de 
inventariere,organizarea si  efectuarea inventarierii  elementelor de  natura activelor, 
datoriilor  si  capitalurilor  proprii aflate in  patrimoniul privat  al  Unitatii  
Administrativ   Teritoriale comuna  MERENI, in conformitate cu prevedrile O.M.F.P. 
Nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea  Normelor privind  organizarea se efectuarea 
inventarierii elementelor de activ si de pasiv. 
 Actiunea de inventariere a început la data de 16.06.2021 şi s-a finalizat în data de 
31.10.2021. 
                  Lista  cu bunurile ce alcatuiesc  domeniul  public  si domeniul privat al comunei 
Mereni, aprobata prin HCL nr.6 din d a fost actualizata de comisia de inventariere cu valoarea 
stabilita prin Raportul de evaluare                  astfel ca entitatea deţine în patrimoniu următoarele:  
 
1.FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC în valoare totală 
de   20,818,082.65lei, din care: 
 
1.1. TERENURI ŞI AMENAJĂRI LA TERENURI, în valoare totală de 8,494,097.97 lei; 
1.1.1. TERENURI: 
         În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc terenuri în valoare totală de 1,354,626.82 lei . 
1.1.2.AMENAJARI LA TERENURI  

În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc amenajari de  terenuri în valoare totală de 7,139,471.15 lei.  
 
1.2. CONSTRUCŢII  

În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc construcţii în valoare totală de  10,151,873.18 lei: 
 
1.3 ANIMALE SI PLANTATII 

În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc plantatii de salcam în valoare totală de 532,835.58 lei. 

 
1.4 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII 

          În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc plantatii de salcam în valoare totală de 1,639,275.92 lei. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT în valoare 
totală de  36846178.31 lei, din care: 
 

Denumirea  bunurilor TOTAL  GENERAL 

Curti  constructii  intrvilan 377550.52 

Loturi constructie locuinte 3220697.99 

Teren intravilan arabil 9999924.87 

Teren  extravilan arabil 8152918.65 

Teren intravilan pășune 2517025.72 

Teren intravilan neproductiv 2770427.81 

Teren extravilan pășune 6195803.1 

Teren extravilan arabil 2723430.6 

Teren extravilan neproductiv 860147 

Teren intravilan apă-stuf 28252.05 

Total  general 36846178.31 

 
3.REZULTATUL REPORTAT  în valoare totală de 2,308,434.20lei. 
 
4.REZULTATUL  PATRIMONIAL în valoare totală de 2,175,190.15lei. 
 
5. ACTIVE FIXE NECORPORALE, în valoare totală de 24037.49 lei reprezentând  sisteme de 
calcul si licențe calculatoare: 
 
6. MIJLOACE DE TRANSPORT, în valoare totală de  251330.56  lei, din care : 
 
 

Denumire Cantitate 
(buc) 

Valoare 

 (lei) 
DACIA  LOGAN 1 34193.50 

MICROBUZ OPEL CIBRO 1 109279.96 

MICROBUZ FIAT DUCATO 1 107856.9 

SCODA SUPERB 1 0 

SUZUCHI SX4 1 0 

  
   
7 .ANIMALE SI PLANTATII  (Livada de nuci  Mereni, livata de plopi Osmancea ) in 
valoare totala de 532,835.58lei. 
 
8.MOBILIER SI  APARATURA SI BIROTICA in valoare totala de  245,737.97 lei. 
 
9.ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE  in valoare totalǎ de 246,173.98 
lei: 
 
10.MIJLOACE FIXE în valoare de 202,887 lei. 



   
11.TITLURI DE PARTICIPARE în valoare totală de 110  lei (RAJA SA). 
 
 
 
 
 
12. OBIECTE DE  INVENTAR  
Comisia de inventariere a constatat bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare totală de 
313,648 lei . 
 
13.  DATORII LA FURNIZORI 
 Comisia a inventariat datoriile restante la data de 31.10.2021 în valoare de: la furnizori 
1,716,610.72 lei iar la furnizorii de active fixe 972,664.62 lei. 
 
14.CLIENŢI valoare totală de 14693.50 lei din care: 
 
    - GREENPOINT MANAGEMENT S.A. = 5439.54 LEI 
    - FALCON WIND S.R.L.   = 9253.96 LEI 
 
15.SALARII DATORATE in valoare totală de 64,258.00  lei reprezentând salariile lunii 
octombrie 2021. 
 
16.RETINERI DIN SALARII in valoare totală de 1870  lei reprezentind sindicat octombrie 
2021 = 461 lei ,alte  rate  popriri 1121 lei alte  drepturi  datorate  tertilor 288 lei.  
 
17. ALTE DATORII in legatura cu personalul- in valoare totală de 5531 ,00 lei reprezentind 
garantii  matertiale  gestionari. 
  
18.ASIGURARI SOCIALE si în valoare totală de 49759,00 lei (contributii  sociale  aferente  
salariilor). 
 
19.ALTE DATORII SOCIALE in valoare totală de 12474,00 lei care reprezinta indemnizatiile 
persoanelor cu handicap grav pe luna octombrie 2021.    
 
20.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII  aferent lunii otombrie 2021  in valoare totală 
de 7759 ,00 lei. 
 
21.CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL in valoare totală de 1,242,815.93  lei. 
 
Prezentul Proces-verbal s-a încheiat la data de 31.10.2021. 
 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                  CONSILIER LOCAL                                           SECRETAR GENERAL 
                 CIUCARDEL FLOREA                                            SERIF SIBEL  
 

 

 

 

 



 

    ROMÂNIA                                                                                       
 JUDEŢUL CONSTANTA 
   COMUNA  MERENI 
    CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 74 / 23.12.2021 
 

privind  aprobarea  proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta 
 

      Consiliul local Mereni, jud. Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 23.12.2021,  sedinta 
fiind publica.  
 Având în vedere: 
 -Raportul de avizare nr. 5942 / 23.12.2021  al Comisiei de specialitate nr. 2; 
 -Proiectul de hotarare nr. 5795 / 16.12.2021 initiat de catre  domnul Gurita Dumitru, primarul 
comunei Mereni; 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni inregistrat sub nr. 5796 din 16.11.2021  
intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de initiator , coroborat cu prevederile 
art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al domnului  Ghiordunescu Ion in calitate de reprezentant al 
Compartimentului cultura si sport  inregistrat sub nr. 5797 / 16.11.2021; 
 -Adresa Institutiei  Prefectului Judetul Constanta nr. 27120 / 22.10.2021 ; 
 -Draftul proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta; 
 -Adresa  Primariei comunei Corbu nr. 12423 / 24.11.2021  inregistrata la Primaria comunei 
Mereni sub nr. 5355 / 24.11.2021; 
 -Prevederile OUg nr. 118 / 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii 
asezamintelor  culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c) si alin. (14) din OUg nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1) din OUg nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

 
            ART. 1.Aprobarea Proiectului de parteneriat intre institutiile culturale din judetul Constanta, 
prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta  hotarare. 

     ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Mereni, prin 
compartimentele de specialitate din  cadrul aparatului propriu. 
         ART.  3-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   compartimentelor 
urbanism si contabilitate. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi pentru, 1 abtinere, 0 voturi 
impotriva. La data adoptarii sunt prezenti 11 consilieri din 11 consilieri locali in functie. 
 
         Presedinte de sedinta ,  
                Consilier local 
 
                Ciucardel Florea                                                                                   Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 



 

                                                                                                                                     R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   C O N S T A N Ţ A 

COMUNA CORBU 

Str. Principală Nr. 38,  Loc. Corbu,  Jud. Constanţa,  Cod poştal 907085,  CIF 4707714 

Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 ,  web: www.primariacorbu.ro  e-mail: sprimaria_corbu2006@yahoo.com 

                                                                 Anexa nr. 1 la HCL NR. 74 / 23.12.2021  

 

 Comuna Costinești Nr. ……………………. 
 

Comuna Valu lui Traian Nr…………………………. 
 

Comuna Nicolae Bălcescu Nr………………………. 
 

Comuna Lumina Nr………………………. 
 

Comuna Mircea Vodă Nr………………………….. 
 

Comuna Mereni Nr…………………………….. 
 

Comuna Siliștea Nr……………………….. 
 

Comuna Baneasa Nr.................................. 

 

Comuna Agigea Nr…………………….. 

 

PROIECT DE PARTENERIAT ÎNTRE INSTITUȚIILE 

CULTURALE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA 

I. ARGUMENT: 

Instituțiile de cultura de pe lângă primării promovează activități artistice și educaționale 
cu copiii, dar și cu adulții din comunitatea respectivă. Căminele culturale sunt instituții în care 
se desfășoară activități din sfera tradițiilor și obiceiurilor populare românești. Pe lângă aceste 
activități se desfășoară și evenimente sau acțiuni culturale și educative menite să 
preîntâmpine dispariția adevăratelor valori autohtone. Prin încheierea acestor parteneriate 
între instituțiile de cultură dorim realizarea unor schimburi de experiență, promovarea 
tradițiilor și obiceiurilor practicate într-o anumită zonă a țării, mediatizarea activităților 
desfășurate cu scopul de a le face cunoscute unui public mai larg. 

II. PARTENERI: 

Căminul Cultural Corbu, județul Constanța  
Biblioteca Comunala Costinești, Județul Constanța 
Căminul Cultural Valu lui Traian, Județul Constanța 
Căminul Cultural Nicolae Bălcescu, Județul Constanța 
Căminul Cultural Lumina, Județul Constanța  
Căminul Cultural Mircea Voda, Județul Constanța 



Căminul Cultural Mereni, Județul Constanța  
Căminul Cultural Siliștea, Județul Constanța 
Caminul Cultural Baneasa, Judetul Constanta 
Căminul Cultural Agigea, Județul Constanța 
 

III. OBIECTIVE:  

1. Obiective privind participanții la evenimente 

-  Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale ale poporului nostru prin 

atragerea unui număr cat mai mare de participanți din comunitate, adulți si copii. 

- Să participe benevol  la desfășurarea unei activități culturale, educative sau 

tradiționale 

- Să cunoască și să îmbrace corect componentele unui costum popular . 

- Să respecte întocmai  momentele desfășurării unui obicei tradițional, nepermițând 

improvizarea, schimbarea sau eliminarea unora dintre acestea. 

- Să se dezvolte relații de prietenie și susținere morală și afectivă între parteneri prin 
desfășurarea unor evenimente comune și realizarea schimburilor de experiență. 

 

2. Obiective privind reprezentanții părților partenere: (directori, referenți 
culturali, custozi sala) 

- Să promoveze în comunitate acțiunile propuse 

- Să cultive un comportament pozitiv printre membrii comunității asistenți la 

evenimente, care trebuie să se manifeste cu respect față de semenii lor din alte 

localități și față de tradițiile din alte zone. 

- Să asigure resursele materiale și umane necesare pentru activitățile propuse prin 

asigurarea prezenței la fiecare eveniment realizat de către un partener. 

 

IV.  ACȚIUNI: 

- participarea activă, dar și pasivă a partenerilor  la evenimentele organizate de către  

căminele  culturale, 

- organizarea activităților și evenimentelor prin rotație, în funcție de disponibilități, 

 

V.   DURATA PARTENERIATULUI: 
-DOI ANI DE LA DATA INREGISTRARII LA PRIMARIA CORBU 

 

VI.  GRUPUL ȚINTĂ: 
- Copii și adulți din comunitățile partenere 

 

VII. RESURSE: 



     RESURSE MATERIALE: 

- Costume populare, sisteme de sonorizare din dotarea căminelor culturale 

- Laptop, stick cu înregistrări ale negativelor și evenimentelor 

- Camera de filmat, aparat foto 

- Spațiile interioare și exterioare ale căminelor culturale 

- Diverse materiale necesare desfășurării activităților educative. 

- Microbuzele din dotarea primăriilor 

     RESURSE FINANCIARE: 

- Finanțare din bugetul primăriilor alocat pentru cultură 

- Sponsorizări 

VIII. OBLIGAȚII: 

Obligațiile reprezentanților căminelor culturale și bibliotecilor: 
- Să asigure spațiul necesar desfășurării activităților propuse, 

- Să popularizeze acțiunile programate în rândul comunității, 

- Să asigure participarea la acțiunile organizate de către parteneri, 

- Să respecte programul activităților, 

- Fiecare reprezentant al căminelor culturale să comunice din timp cu ceilalți parteneri  

despre modalitatea de desfășurare a unui eveniment, dar și schimbările care pot 
surveni în timpul organizării evenimentelor, 

- Să se asigure confortul și securitatea tuturor participanților prin prezenta unui polițist 

/ agent pază la evenimentele cu mult public, 
- Fiecare grup participant la activități să etaleze un comportament civilizat față de 

ceilalți parteneri, 

- Să se evite participarea la discuții triviale între grupuri sau între grupuri și spectatori. 

IX. CLAUZE: 

- Niciunul dintre partenerii culturali nu va ridica pretenții de remunerare a 
momentelor artistice proprii desfășurate în cadrul unui eveniment artistic organizat 
de către oricare dintre partenerii semnatari ai prezentului parteneriat. 

- Niciunul dintre partenerii culturali nu va solicita finanțare din partea altui partener, 
pentru realizarea evenimentelor proprii. 

- Niciunul dintre parteneri nu este obligat să împrumute echipamentele sale proprii 
pentru desfășurarea unui eveniment organizat de către un alt partener. 

 
              PRIMĂRIA COMUNEI CORBU,                                             CĂMINUL CULTURAL CORBU                                  
                               PRIMAR,                                                                       REFERENT,       
                         LUMÎNARE VASILE                                                              CREŢU ELENA 

 

    PRIMĂRIA COMUNEI COSTINEȘTI,                                        BIBLIOTECA COMUNALĂ COSTINEȘTI, 
                             PRIMAR,                                                                                  BIBLIOTECAR, 
                     JEANU DUMITRU                                                                       GEORGETA ȘUTA                                                            

 



 

       
 PRIMĂRIA COMUNEI VALU LUI TRAIAN                                    CĂMINUL  CULTURAL  VALU LUI TRAIAN 
        PRIMAR,                                                                                            INSPECTOR, 
                    MITROI FLORIN                                                                                 MARIA OGREANU 
 
 
 
 
 PRIMĂRIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU                                 CĂMINUL  CULTURAL  NICOLAE  
BĂLCESCU 
                             PRIMAR,           REFERENT CULTURAL, 
                  TIMOFTE DUMITRU                        CHIRIAC LILIANA 
 
        
 
         
        PRIMĂRIA COMUNEI LUMINA                                                          CĂMINUL  CULTURAL  LUMINA 
                           PRIMAR,                   REFERENT CULTURAL, 
                    CHIRU DUMITRU                                                                                  PIRVU GHEORGHE 
 
 
     
 
     PRIMĂRIA COMUNEI MIRCEA VODĂ                                             BIBLIOTECA COMUNALĂ MIRCEA 
VODĂ  
                          PRIMAR,                                                                                                BIBLIOTECAR, 
                  IONAȘCU GEORGE                                                                          CAZAN LUIGIA MAGDALENA 
 

 
           
         
         PRIMĂRIA COMUNEI MERENI                                                           CĂMINUL CULTURAL MERENI  
                           PRIMAR,                                                                                            CUSTODE SALA, 
                  GURIŢĂ DUMITRU                                                                                GHEORDUNESCU ION 

 
           
 
          
 
  PRIMĂRIA COMUNEI SILIȘTEA                                                       PRIMARIA COMUNEI BANEASA, 

  PRIMAR,                                                                                                    PRIMAR, 

            SOARE MIHAI                COLIS PAUL 

 

 

 

          PRIMĂRIA COMUNEI AGIGEA, 

                         PRIMAR,                                                                                                            

          CÎRJALIU CRISTIAN MARICEL                                                                                                                             

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                       
 JUDEŢUL CONSTANTA 
   COMUNA  MERENI 
            CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 75 / 23.12.2021 
 

privind  aprobarea  planului de analiza  si acoperire a riscurilor  din  comuna  Mereni, judetul 
Constanta 

  
 Având în vedere: 
 -Raportul de avizare nr. 5943 / 23.12.2021  al Comisiei de specialitate nr. 3; 
 -Proiectul de hotarare nr. 5652 / 10.12.2021  initiat de catre primarul  comunei Mereni 
domnul Gurita Dumitru; 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni in calitatea sa de initiator 
inregistrat sub nr. 5653  / 10.12.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. 
(8), lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in calitate de initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al domnului  Ghiordunescu Ion in calitate de reprezentant al 
SVSU  inregistrat sub nr. 5705 / 14.12.2021; 
 -Planul  de analiza si acoperire a riscurilor din  comuna Mereni, judetul Constanta; 
 -Prevederile art. 2, art. 32, art. 120, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata; 
 -Prevederile art. 10, pct. 3 din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la 
Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 4, alin. (2), art. 13, lit. a) din Legea nr. 307 / 2006 privind apararea 
impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 6, alin. (1) si alin. (2)  din Ordinul nr. 132 / 2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii – cadru 
a Planului de analiza si acoperire a riscurilor; 
 -Prevederile art. 10, lit. d) din legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  cu privire la elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  
   În temeiul prevederilor  art. 129,alin. (1),  alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. e),  alin. 
(7), lit. h), art. 136, alin. (1) – (3)  , art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1), 
alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 198, alin. (1) si art. 199, alin. (1) si alin. (2), art. 240 din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

 
            ART. 1.Aprobarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, 
judetul Constanta pentru anul 2021 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta  din 
prezenta  hotarare. 
         ART.  2-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu 



modificarile si completarile ulterioare. 
 ART. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Mereni prin intermediul  compartimentului de specialitate. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 
si 0 abtineri. La data adoptarii  sunt prezenti 11 consilieri din 11 consilieri locali in functie. 
 
          Presedinte de sedinta,  
                Consilier local 
 
                  Ciucardel Florea                                                                                    Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA                                                                                       
 JUDEŢUL CONSTANTA 
   COMUNA  MERENI 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 76 / 23.12.2021  
 

privind  aprobarea  Programului anual al achizitiilor publice  pe anul 2022 
 
 

 Având în vedere: 
 -Raportul de avizare nr. 5950 / 23.12.2021  al Comisiei de specialitate nr. 1; 
 -Proiectul de hotarare nr. 5903 / 22.12.2021 initiat de catre domnul Gurita Dumitru, 
primarul comunei Mereni; 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni in calitatea sa de initiator 
inregistrat sub nr. 5904 / 22.12.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), 
lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in calitate de initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al domnului  David Ion avand functia de auditor in cadrul  
Compartimentului de audit intern  inregistrat sub nr.5933 / 22.12.2021; 
 -Prevederile art. 2, art. 32, art. 120, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata; 
 -Prevederile art. 10, pct. 3 din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la 
Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice,  cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 -Prevederile art. 2, alin. (3) , lit.b), art. 12, alin. (1) si alin. (4) si art. 13 din HG  nr. 395 / 
2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  referitoare la 
atribuirea  contractului de  achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind 
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  Ordinului ANAP nr. 281 / 2016 privind stabilirea  formularelor standard  
ale Programului anual al achizitiilor publice  si programului anual al achizitiilor sectoriale; 
 -Prevederile  legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  cu privire la elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  
   În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (4), lit. e), alin. (2), lit. b) si lit. f) , 
art. 139, alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 198, 
alin. (1) si art. 199, alin. (1) si alin. (2), art. 240  si art. 243, alin. (1), lit. a)  si lit e) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE: 

 
            ART. 1.Aprobarea  Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022, conform 
anexei nr. 1 care face parte integranta  din prezenta  hotarare. 
         ART.  2-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu 



modificarile si completarile ulterioare. 
 ART. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Mereni prin intermediul  compartimentului de specialitate. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 7 voturi pentru, 4 abtineri si 
0 voturi impotriva. La data adoptarii  sunt prezenti 11 consilieri locali din 11 consilieri locali in 
functie. 
 
          Presedinte de  sedinta ,  
                   Consilier local 
 
                     Ciucardel Florea                                                                           Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	privind  rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe Trimestrul IV al  anului 2021

