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

 

Incheiat astazi 23.12.2021, cu ocazia sedintei ordinare 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. 165  din 17.12.2021 emisa de Primarul comunei Mereni, 

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

ordinara. 

Atat dispozitia cat si convocatorul de sedinta inregistrat cu nr. 5831  din 17.12.2021, 

impreuna cu proiectul ordinii de zi al sedintei inregistrat cu nr. 5834 / 17.12.2021 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. 165 

din  17.12.2021  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 03.11.2021 , document inregistrat cu 

nr. Nr.  4982 / 02.11.2021. 

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 ordinara sunt prezenti 11  din cei 11  consilieri locali in functie, 

respectiv, Baubec Ghiulser, Bejan Nicoleta Ramona, Chiriac Gheorghe,  Ciucardel Florea, 

Garea Cristian Alexandru, Garea Silviu Florentin,  Melente Marian, Nedelcu Catalin, Rada 

Vasile, Rizea Costica,   Jitaru Vasilica. 

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 03.11.2021. 

         Pentru aprobarea procesului verbal voteaza toti cei 11 consilieri  locali prezenti. 

 Nefiind ales inca presedintele de sedinta , secretarul general  al comunei Mereni 

prezinta proiectul  ordinii de zi al sedintei pe care il supune la vot. 

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

secretar general  le adduce la cunostinta  domnilor consilieri neecsitatea suplimentarii ordinii 

http://www.primariamereni.ro/


de zi  cu urmatorul proiect de hotarare: Proiect de  hotarare  privind aprobarea  programului 

anual al achizitiilor publice pe anul 2022. 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi  precum si proiectul  privind aprobarea 

programului anual al achizitiilor publice  pe anul 2022  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. 

Secretarul general trece la prezentarea  primului proiect de hotarare  aflat pe ordinea 

de zi a sedintei, respectiv : 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  al Consiliului 

Local al comunei Mereni pentru perioada decembrie 2021 – februarie 2022.. 

Initiator – Primar Gurita Dumitru 

Dupa prezentare, invita consilierii locali sa faca propuneri. Domnul  consilier Rada 

Vasile  il propune pe domnul Chiriac  Gheorghe. 

Domnul Chiriac Gheorghe il propune presedinte de sedinta pe domnul Ciucardel 

Florea. Propunerile  sunt supuse la vot.  Domnul Chiriac  propune  ca dupa  cele trei sedinte 

cand domnul Ciucardel este presedinte de sedinta ,   propunerile pentru presedinte de sedinta 

sa fie supuse la vot in ordinea alfabetica a  consilierilor locali. 

Nemaifiind  discutii se supune la vot.  

 Cu un numar de 11 voturi pentru, zero voturi impotriva si zero abtineri domnul 

Ciucardel Florea  a fost ales presedinte de sedinta. 

 Noul presedinte  de sedinta  prezinta  urmatorul proiect de hotarare  aflat pe ordinea 

de zi a sedintei, respectiv: 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local  de venituri si cheltueili  

al comunei Mereni pe trimestrul IV, anul 2021. 

Initiator – Primar Gurita Dumitru 

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

Domnul Tanase Liviu, inspector in cadrul compartimentului contabilitate  le comunica 

domnilor consilieri faptul ca rectificarea bugetuluui  este necesara intrucat  conform adresei 

nr. 558 / 08.12.2021 AJFP Constanta  privind sumele  defalcate  din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea  bugetelor locale din suma prevazuta  la art. 28, pct. 6 din OUG 

nr. 97 / 2021 pentru comuna Mereni a fost repartizata suma de  527 lei in trimestrul IV anul 

2021. 

In baza Deciziei nr. 32 / 02.12.2021, Ordinului ANAF  nr. 1558 / 01.10.2021 , OUG nr. 

122/ 2021 se retrage suma de 2610 lei  din sume defalcate  din TVA pentru incalzirea 

locuintelor cu lemne, anexa nr. 1, retragerea  sumei de 19.000 lei sume defalcate  din TVA 

pentru finantarea  persoanelor cu handicap, anexa nr. 2, se retage suma de 1000 lei din sume 

defalcate  din TVA pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii  

defavorizate anexa nr. 3. 

In baza deciziei nr. 33/ 06.12.2021 se repartizeaza suma de  18.617 lei din cote 

defalcate  pe impozitul pe venit conform anexei nr. 4. 

In baza deciziei  nr. 35/ 08.12.2021  si Ordinul ANAF nr. 1558 / 01.10.2021 , OUG nr. 

122/ 2021  s-a repartizat  UAT Mereni  suma de 4714 lei  sume defalcate din TVA  pentru 

finantarea  burselor, anexa la decizia nr. 527 / 07.12.2021. 



In baza deciziei  nr. 36 / 08.12.2021, adresa nr. 46757 / 08.12.2021  s-a repartizat suma 

de 43.350 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrare  bugetara. 

In baza deciziei nr. 38 / 14.12.2021 , referatului nr. 5810 / 2021 al Trezoreriei 

Constanta s-a repartizat  suma de 40.000 lei  sume defalcate din TVA  pentru asistenti  

personali, conform anexei nr. 1, s-a repartizat suma de 25.309 lei reprezentand 6%  sume 

reprezentate  din Fondul la dispozitia  Consiliului Judetean , repartizate prin HCJ nr. 290 / 

2021. 

Prin adresa nr. 9350 / 17.12.2021  transfer MDLPA – transfer PNDL  la contractual nr. 

6636 / 19.12.2018 s-a suplimentat cu suma de 451.208, 63 lei la capitolul 84.01.71.30 

transport – Modernizare strazi. 

Domnul Tanase Liviu le comunica domnilor consilieri faptul ca  s-a primit compensarea 

de 43.000 lei  pentru achitarea facturilor restante  catre SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE 

SRL .Ultimele  facturi emise de catre Iridex au fost achitate in urma acestei compensari. 

Cu un numar de 11 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 aderarii comunei Sacele , judetul 

Constanta prin Consiliul Local al  comunei Sacele  in cadrul asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa- Canal Constanta. 

         Initiator – Primar Gurita Dumitru 

Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant.  

Nefiind  discutii se supune la vot. 

 Cu un numar de 11 voturi pentru, zero voturi  impotriva si 0 abtineri, proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

 

Presedintele de sedinta prezinta proiectul nr. 4 aflat pe ordinea de zi, respectiv: 

4. Proiect de hotarare  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. 

 Initiator – Primar Gurita Dumitru 

 Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant. 

 Doamna Ciucardel Mihaela  le-a pus la dispozitia domnilor consilieri referatul de 

specialitate nr. 5802 / 16.11.2021. Dansa le comunica domnilor consilieri faptul ca  la drumuri, 

strazi si loturi de teren   comisia de inventariere  a procedat doar la  modificarea valorilor  

conform raportului de evaluare. Aceste terenuri  si strazi au fost  inventariate si aprobate   prin 

HCL  in luna ianuarie anul 2020. Bunurile deteriorate  au fost identificate  si vor fi propuse 

pentru casare. 

 Au fost modificate  valorile bunurilor  din inventor in baza  raportului de reevaluare 

intocmit de catre un evaluator autorizat. 

 Domnul Ciucardel Florea le comunica domnilor consilieri faptul ca  la solicitarea 

doamnei Director a dezmembrat parcul de joaca  din curtea gradinitei Mereni si parcul de 

joaca  de la Scoala Ciobanita pentru faptul ca prezentau  pericol pentru elevi.  Aceste  obiecte 

dezmembrate au fost depozitate  in curtea primariei Mereni urmand a fi valorificate la fier 

vechi  dupa ce vor fi  casate intrucat se regasesc in inventarul  UAT Mereni. 



 

  

 Domnul  viceprimar Ciucardel Florea propune  scoaterea din functiune , casarea si 

valorificarea  mijloacelor fixe / obiecte de inventor care indeplinesc  conditiile legale  in 

vederea initierii acestui demers. 

 Domnul consilier Garea Silviu Florentin solicita identificarea pe teren a tuturor 

parcelelor de teren intravilan si extravilan  inscrise in domeniul public si privat al comunei 

Mereni intrucat exista discrepante intre  parcelare, inventar si   situatia  din teren. Aceste 

parcele de teren ar trebui sa fie prima data identificate in teren. Exista parcele de teren  

intravilan si extravilan al caror statut juridic este incert. Exista discrepante  intre parcelare 

(statut juridic ) si practica din teren. Ca si exemplu domnul Garea Silviu Florentin  

mentioneaza   faptul ca la intrare  in satul Miristea, pe stanga in parcelare  OCPI sunt 5 ha  care  

apartin  UAT Mereni dar in realitate  acolo nu mai sunt  nici macar 1000 mp. 

 Cu un numar de 6 voturi pentru , zero voturi impotriva si 5  abtineri  proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

 Presedintele de sedinta  prezinta proiectul  de hotarare nr. 5  aflat pe ordinea de zi, 

respectiv: 

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

taxelor speciale si  amenzilor aplicabile persoanelor fizice  si juridice in anul fiscal 

2022.. 

 Initiator: Primar Gurita Dumitru 

Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant. 

Doamna Ciucardel Mihaela si domnul Tanase Liviu le-au pus la dispozitia domnilor 

consilieri raportul de specialitate  inregistrat la Primaria Mereni sub nr. 5145 / 10.11.2021. 

La propunerea doamnei consilier Jitaru Vasilica domnii consilieri hotarasc in 

unanimitate sa mentina taxa speciala de salubrizare la nivelul anului 2021. Nu sunt de acord 

cu majorarea taxei de salubrizare  intrucat  sunt prea mari pentru a putea fi sustinute de 

catre cetateni. 

Nivelurile taxelor si impozitelor propuse pentru anul 2022 au fost majorate doar cu 

rata inflatiei. 

Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 vot impotriva si 0  abtineri , proiectul de hotarare 

a fost aprobat. 

Presedintele de sedinta  prezinta proiectul de hotarare nr. 6 aflat pe ordinea de zi, 

respectiv: 

6. Proiect de hotarare privind  constituirea dreptului de superficie  asupra 

terenului in suprafata de  4084 mp situate pe str. Libertatii, in incinta fostului sector 

zootehnic  din localitatea Mereni, beneficiar Tomescu Andreea. 

Initiator: Primar Gurita Dumitru. 

Sunt invitati consilierii sa se inscribe la cuvant. 

 Domnul consilier Garea  Silviu Florentin   le comunica domnilor consilier faptul ca  

acordarea  acestui drept de superificie  doamnei  Tomescu Andreea  incalca  prevederile OUG 

nr. 57 / 2019  motiv pentru care nu este legala  adoptarea acestui proiect de hotarare,  

trebuie initiate demersuri legale in vederea  demararii procedurii de inchiriere  prin licitatie 

sau concesiune a acestui teren. Conform prevederilor OUG nr. 57 / 2019  bunurile din 



domeniul public si privat al  al UAT se pot inchiria doar prin licitatie, concesiune  sau dare in 

folosinta gratuita. Nu ne aflam in nici una dintre cele trei ipostaze. 

Cu un numar de 1 vot pentru si 10  impotriva, 0 abtineri proiectul de hotarare nu a fost 

adoptat. 

Presedintele de sedinta  prezinta proiectul de hotarare nr. 7 aflat pe ordinea de zi, 

respectiv: 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea proiectului de parteneriat  intre 

institutiile culturale  din judetul Constanta. 

Initiator: Primar Gurita Dumitru. 

Sunt invitati  consilierii locali sa se inscrie la cuvant. 

Nefiind alte discutii proiectul de hotarare se aproba cu un numar de 7 voturi pentru , 0 

voturi impotriva si 4 abtineri . 

Presedintele de sedinta  prezinta proiectul de hotarare nr. 8 aflat pe ordinea de zi, 

respectiv: 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza  si acoperire a 

riscurilor din comuna Mereni, judetul Constanta. 

Initiator: Primar Gurita Dumitru. 

Sunt invitati consilierii local isa se inscribe la cuvant. 

Nefiind alte discutii proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu un numar 

de 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva . 

Presedintele de sedinta  prezinta proiectul de hotarare nr. 9 aflat pe ordinea de zi: 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea  Programului anual al achizitiilor 

publice pe anul 2022. 

Initiator: Primar Gurita Dumitru. 

Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant. 

  A fost pus la dispozitia domnilor consilieri raportul de specialitate nr. 5933 / 

22.12.2021 intocmit de catre domnul David Ion .  Programul anual al achizitiilor publice  

trebuie supus aprobarii Consiliului Local in ultimul trimestru al anului in curs pentru 

anul urmator. 

 Nefiind alte discutii proiectul de hotarare se supune la vot si este  aprobat  cu un 

numar de 7 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 4 abtineri. 

  

Nemaifiind alte luari de cuvant, la ora 14.30 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,  

 

       Ciucardel Florea                                                                                            Serif Sibel 



 

   

  

 

  

  

 

 

  

      

  

     


