
Nr.   1902 / 25.03.2022 

 

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

 

Incheiat astazi 28.02.2022 , cu ocazia sedintei ordinare organizata la sediul Consiliului 

Local al comunei Mereni, judetul Constanta. 

 Potrivit prevederilor art. art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a) si alin. 

(3), lit. b) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si compeltarile ulterioare , prin Dispozitia nr.  55 din 

23.02.2022  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. 1197  din 23.02.2022, 

impreuna cu proiectul ordinii de zi al sedintei inregistrat cu nr. 1198 / 23.02.2022   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. 55 / 

23.02.2022  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  28.02.2022 inregistrat sub nr. 

1902 / 25.03.2022. 

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. 

In cadrul sedintei Consiliului Local Mereni din data de 28.02.2022 este prezent si 

domnul Roland Stefan. 

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 10   din cei 10  consilieri locali in functie, 

respectiv, Chiriac Gheorghe, Ciucardel Florea, Garea Silviu Florentin, Rada Vasile si Rizea 

Costica, Baubec Ghiulser . Consilierii  Bejan Nicoleta Ramona, Jitaru Vasilica, Melente Marian, 

Nedelcu Catalin  au fost contactati  telefonic in cadrul sedintei si si-au exprimat  optiunea cu 

privire la proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi. 

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  28.02.2022. 

http://www.primariamereni.ro/


         Pentru aprobarea procesului verbal voteaza toti cei 10   consilieri  locali prezenti si 

contactati telefonic. 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinii 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. 

Presedintele de sedinta prezinta proiectul cu nr. 1  aflat pe ordinea de zi, respectiv:  

1. Proiect de hotarare privind  aprobarea inchirierii prin atribuire directa si / sau prin 

licitatie publica cu strigare a suprafetei de 403 ha pajiste comunala aflata in extravilan, 

apartinand domeniului privat al comunei Mereni, judetul Constanta potrivit art. 9, alin. (2) din 

OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 

pentru modificarea si completareea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991 . 

Initiator – Primar Gurita Dumitru 

 Se aproba constituirea unei comisii de atribuire directa, evaluare si 

licitatie, precum și pentru formularea propunerilor de atribuire a suprafețelor de pajiști, în următoarea componență: 
1. DUMITRU GURITA- primarul comunei Mereni-  presedintele comisiei; 

2. CORNEANU CORNELIA – referent , Primaria Mereni  membru. 

3.. DAVID ION – auditor , Primaria Mereni -  membru . 

Secretariatul  comisiei de atribuire directa  pentru inchirierea pasunilor  din 

proprietatea privata a comunei  Mereni  va fi asigurat de catre  doamna Serif Sibel – secretar general al comunei Mereni,  secretarul comisiei – fără drept de vot. 
 Se aprobă constituirea unei comisii de soluționare a contestațiilor la 
procedura de atribuire directa, evaluare si licitatie, precum și pentru formularea propunerilor de atribuire a suprafețelor de pajiști, în următoarea componență: 
1. RADA VASILE – consilier local -  președintele comisiei; 
2. GHEORDUNESCU  ION – custode, Primaria Mereni -  membru; 

3.  NICULAE IONEL-CATALIN – referent, Primaria Mereni - membru; 

Secretariatul  comisiei de solutionare a contestatiilor  la procedura de atribuire 

directa / licitatie publice pentru inchirierea pasunilor  din proprietatea privata 

a comunei Mereni va fi asigurat de catre  doamna Serif Sibel – secretar general al 

comunei Mereni,  secretarul comisiei – fără drept de vot. 
In functie de efectivele de animale  detinute in fiecare an se va modifica anual 

suprafata de pasune atribuita prin act aditional. 

Chiria va fi de 250 lei / ha  cu obligatia de a  intretine pasunea conform  

amenajamentului pastoral. 

Ulterior intocmirii contractului  de inchiriere pasune  comunala  se va incheia 

proces verbal de  predare – primire a amplasamanetului care   va face obiectul 

contractului de inchiriere. 

Domnul consilioer Garea Silviu Florentin: prin amenajamentul  pastoral  s-a 

cartat solele – pajisti , la  Mereni  nu sunt probleme, este cam acelasi tip de teren 



in schimb la Osmancea  sunt cariere care in amenajamentul pastoral  sunt cartate 

ca fiind canarare. 

Domnul Primar le comunica domnilor consilieri faptul ca in luna martie va veni 

o comisie desemnata de catre DADR Constanta care va proceda la cartea  

terenurilor din comuna mereni (pasuni). 

Cu un numar de 6  voturi pentru, zero voturi  impotriva si 4 abtineri, proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

Presedintele de sedinta prezinta proiectul cu nr. 2  aflat pe ordinea de zi, respectiv:  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Mereni la 

Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024 in vederea 

achizitionarii in leasing a unui autoturism prin acest program  de catre comuna Mereni, 

judetul Constanta. 

Initiator – Primar Gurita Dumitru 

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

 

Domnul primar le propune domnilor consilieri: 

Participarea  comunei Mereni la Programul de stimulare a innoirii  parcului auto national  

2020-2024. 

Casarea a doua autoturisme din parcul auto propriu al Primariei comunei Mereni  care nu 

mai corespund  din punct de vedere tehnic  si care  indeplinesc  conditiile  prevazute in 

Ordinul nr. 324 / 2020 al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor , cu modificarile si 

completarile ulterioare conform anexei nr. 1 care  cuprinde  datele de identificare ale 

acestora si care face parte  integranta din prezentul proiect de hotarare.  

Achizitionarea  in sistem leasing a  unui autoturism   nou prin Programul de stimulare a 

innoirii parcului auto national 2020-2024 pentru comuna Mereni cu dotarile necesare, 

conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare se asigura 

din: 

-Valoarea totala a finantarii solicitate , reprezentand prima de casare corespunzatoare 

autoturismelor uzate  respective Skoda Ct 09 BNO  si Dacia Logan Ct 09 GIR . 

- Diferenta, pana la valoarea  achizitiei noului autoturism  se asigura  in sistem leasing  din 

bugetul propriu de venituri si cheltuieli  al comunei Mereni  cu respectarea prevederilor 

legale in domeniul achizitiilor publice si cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu 

aceasta destinatie. 

Nefiind alte  discutii se supune  la vot. 

Cu un numar de  10 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 desemnarea  unui reprezentant al consiliului local si  a unui 

membru supleant  in comisia de evaluare  a probei de interviu  din cadrul concursului  

pentru couparea  functiilor vacante de director si de director adjunct la Scoala  Gimnaziala 

,, Nichita Stanescu,, Mereni. 

         Initiator – Primar Gurita Dumitru 

Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant.  

Nefiind alte discutii se supune la vot. 



Cu un numar de 6  voturi pentru, zero voturi  impotriva si 4 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 declararea ca fiind bunuri de uz si interes  public local a unor 

imobile – terenuri intravilane  situate in localitatea Mereni, comuna Mereni, judetul 

Constanta. 

 Initiator – Primar Gurita Dumitru 

 Nefiind alte discutii se supune la vot 

Primarul le comunica domnilor consilieri faptul ca este vorba despre  sediul primariei si 

terenul aferent primariei. 

 Cu un numar de 10  voturi pentru , zero voturi impotriva si 0  abtineri  proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

  

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,  

      Consilier local 

        Ciucardel Florea                                                                                   Serif Sibel 

 

   

  

 

  

  

 


