
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA MERENI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 22/ 31.03.2022  

privind   actualizare  functiune  constructie  ,, Cladire Casa agronomului ,,  , comuna Mereni, 

judetul Constanta 

 

 Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara,  la 

data de 31.03.2022; 

Avand in vedere: 

-Proiectul de hotarare nr. 1924 / 25.03.2022  privind   actualizare  functiune  constructie  ,, 

Cladire Casa agronomului ,,  , comuna Mereni, judetul Constanta intocmit de catre domnul 

Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta; 

-Raportul de avizare al Comisiei  de specialitate nr. 1  inregistrat sub nr. 2076 / 31.03.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 inregistrat sub nr. 2082 / 31.03.2022; 

-Raportul de avizare al  Comisiei  de specialitate nr. 3  inregistrat  sub nr. 2093 / 31.03.2022; 

-Referatul de aprobare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni  

inregistrat sub nr. 1925 / 25.03.2022; 

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

general  inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 1926 / 25.03.2022; 

-Constitutia Romaniei- art. 120 si art. 121, cu modificarile  si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003  privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si compeltarile  ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 372 / 2016 privind perfomanta  energetica a cladirilor; 

 In temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) , art. 125, art. 136, art. 243, 

alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (1)  , art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr . 57 / 2019  privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta: 

 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI MERENI, JUDETUL CONSTANTA: 

ART 1. Se aproba  actualizare   functiune  constructie ,, Cladire Casa Agronomului,,  situata in 

str. Libertatii, nr. 91, localitatea Osmancea, comuna Mereni, judetul Constanta care va deservi 

compartimentului  administrativ ( gospodarire comunala) din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Mereni. 



ART 2 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Mereni 
persoanelor abilitate pentru ducere la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța 
pentru control si verificarea legalitatii. 

ART 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primariei 
comunei Mereni, judetul Constanta si publicare pe site-ul propriu. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 

si 0 abtineri. La sedinta au fost prezenti un numar de  11 consilieri locali din cei  11 consilieri 

locali in functie. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

    CONSILIER LOCAL                                                                             SECRETAR GENERAL 

        FINARIU ELENA                                                                                         SERIF SIBEL  

 

 


