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PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31.03.2022 , 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. 67 din 24.03.2022 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. 1875 din 24.03.2022,
impreuna cu proiectul ordinii de zi al sedintei inregistrat cu nr. 1876 / 24.03.2022 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. 67 /
24.03.2022 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.
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, constatanduse 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 Silviu Florentin,
Jitaru Vasilica, Melente Marian, Nedelecu Catalin, Rada Vasile, Rizea Costica, Finariu Elena, 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 31.03.2022.
Pentru aprobarea procesului verbal voteaza toti cei 11 consilieri locali prezenti.
Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de hotarare:

1.Proiect de hotarare privind depunerea proiectului ,, CONSOLIDARE SI REABILITARE
TERMICA MODERATA,, CASA AGRONOMULUI,, in vederea finantarii acestuia prin Planul
national de redresare si rezilienta, Componenta C 5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1 Renovarea
integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice, apelul
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1.
Initiator: Dumitru Gurita, primar.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu
naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mereni,
judetul Constanta.
Initiator: Primar Dumitru Gurita.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de
proiectul ,, Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu
detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ -APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL,,.
Initiator: Dumitru Gurita, primar.
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.
Doamna secretar o invita pe doamna consilier Finariu Elena pentru depunerea
juramantului:
1. Depunerea juramantului de catre doamna Finariu Elena, candidat al Partidului
Social Democrat in cadrul Consiliului Local al comunei Mereni al carei mandat a fost validat
pe durata mandatului Consiliului Local al comunei Mereni prin sentinta nr. 137 / 07.02.2022
dispusa de catre Judecatoria Medgidia.
Initiator – Primar Gurita Dumitru
Doamna Finariu Elena depune juramantul in cadrul Consiliului Local al
comunei Mereni.
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 Martie 2022 – Mai 2022.
Initiator – Primar Gurita Dumitru
Dupa prezentare , invita consilierii locali sa faca propuneri.
Domnii consilieri o propun presedinte de sedinta pe doamna Finariu Elena.Propunerea
este supusa la vot.
Nemaifiind discutii se supune la vot.
Cu un numar de 11 voturi pentru, zero voturi impotriva si zero abtineri doamna
consilieri local Finariu Elena a fost aleasa presedinte de sedinta.

Noul presedinte de sedinta prezinta
ordinea de zi a sedintei, respectiv:

urmatorul proiect de hotarare aflat pe

2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 39 / 18.12.2020 privind
organizarea pe domnii si alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Mereni, precum si stabilirea procentului indemnizatiei lunare a consilierilor.
Initiator – Primar Gurita Dumitru
Dupa prezentare , consilierii locali sunt invitati sa se inscrie la cuvant.
Domnul primar propune modificarea si completarea art. 3, lit. b) al HCL Mereni nr.
39 / 18.12.2020 privind organizarea pe domenii si alegerea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Mereni, precum si stabilirea procentului indemnizatiei lunare a
consilierilor, dupa cum urmeaza:
I.In comisia de specailitate nr. 2 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor in locul domnului Garea CristianAlexandru se desemneaza doamna consilier Finariu Elena.
Celelalte prevederi cuprinse in HCL nr. 39 / 18.12.2020 privind organizarea pe domenii si
alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mereni, precum si
stabilirea procentului indemnizatiei lunare a consilierilor raman neschimbate .
Nefiind alte 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 cu nr.4 aflat pe ordinea de zi, respectiv:
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Mereni, judetul Constanta pe trimestrul I al anului 2022.
Initiator – Primar Gurita Dumitru
Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant.
Domnul Tanase Liviu, contabil in cadrul Primariei comunei Mereni le prezinta domnilor
consilieri referatul nr. 1823/22.03.2022 al compartimentului contabilitate privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I, anul 2022.
În urma analizei execuţiei bugetare şi tinand cont de necesitatile financiare ale Unitatii
Administrativ Teritoriale Mereni, propun rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Mereni pentru Trimestrul I al anului 2022, conform prevederilor art.19 alin. 2 si alin 4. din Legea
finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dupa cum urmeaza:
-Prin dispozitia primarului comunei Mereni nr. 66 / 23.03.2022 a fost rectificat bugetul de venituri
si cheltuieli al comunei Mereni pe anul 2022, trimestrul I .
Rectificarea bugetului consta prin utilizarea fondurilor repartizate prin nr. 1437 / 17.03.2022
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile comunale in suma de 417.745,13 lei transfer din
MDLPA in PNDL.
Prin decizia nr. 2 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Constanta in baza Legii
bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 / 2021 cat si a Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare s-a repartizat comunei Mereni sume defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , astfel:
Finantarea burselor scolare – 90.000 lei;
Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ( bunuri si servicii) –
178.000 lei;
Finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul de masa in
suma de 19.000 lei;
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor suma repartizata in suma de 287.000
lei a fost repartizata la capitolului 65.02 cat si pe subcapitole mai sus mentionate.
Suma de 417.745,13 lei repartizate prin Programul National de Dezvoltare Locala,
contractual de finantare nr. 6636 / 19.12.2018 pentru obiectivul ,, Modernizare strazi in comuna
Mereni, localitatea Osmancea ,, este repartizata pe sectiunea de dezvoltare la capitolul 84.02
Transporturi titlu 71.01.30 alte active fixe.
La capitolul 51.02 Autoritati executive a fost suplimentata cu suma de 20.000 lei titlul
81.02.01 – rambursari de credite interne garantate.
La capitolul 68.02 – asigurari si asistenta sociala – suma de 36.757 lei;
Sumele au fost retrase de la capitolul 68.02 , titlul 68.02.57 indemnizatii asistenti personali
suma de 15.757 lei si de la capitolul 70.02 – servicii dezvoltare publica suma de 17.826 lei.
Avand in vedere cele expuse se propune validarea da catre Consiliul Local Mereni in cadrul
sedintei ordinare din data de 31.03.2022 a modificarilor la bugetul local de venituri si cheltuieli pe
anul 2022 conform celor mentionate anterior.

Nefiind alte discutii se supune la vot.
Cu un numar de 11 voturi pentru, zero voturi impotriva si zero 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 contului de incheiere a exercitiului bugetar pe
anul 2021.
Initiator – Primar Gurita Dumitru.
Domnul Tanase Liviu, contabil in cadrul Primariei comunei Mereni le prezinta domnilor
consilieri referatul compartimentului de specialitate inregistrat la Primaria comunei Mereni sub
nr. 1710 / 16.03.2022 detaliat in raportul de specialitate al compartimentului buget-finante,
contabilitate.
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si
procedurile privind formarea, administrarea , angajarea si utilizarea fondurilor publice locale precum
si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in
domeniul finantelor publice locale. Dispozitiile legii se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii,
executarii si raportarii bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor , sectoarelor
municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, bugetelor institutiilor finantate integral

sau partial din bugetul local, ale celor finantate integral din venituri proprii, bugetelor
imprumuturilor interne si externe nerambursabile.
Conform art. 49, alin. (12) si alin. (13) din legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat
si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia
de a prezenta , spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor
intocmite pe cele doua sectiuni , cu execeptia bugetului imprumuturilor exteren si interne, cu scopul
de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara
locala, astfel incat la sfarsitul anului :
-

Sa nu inregistreze plati restante;
Diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori pentru
finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte si suma paltilor efectuate si a platilor
restante pe de alta parte sa fie mai mare decat zero.

Mentionez ca pe parcursul exercitiului bugetar , incepand de la aprobarea bugetului local si
pana la data de 31.12.2021 s-au respectat destinatiile aprobate in bugetul initial si in rectificarile
ulterioare, de asemenea toate achizitiile au fost facute in baza programului de achizitii si a legislatiei
privind achizitiile publice, in ceea ce priveste cheltuielile bugetare si activitatile finantate partial din
venituri propii si subventii.
Impreuna cu aparatul de specialitate s-a procedat la incasarea veniturilor bugetului local
folosind toate caile legale de incasara a acestora.
Prin executia bugetara incheiata la data de 31.12.2021 s-a incercat sa se rezolve o parte a
problemelor de natura sociala si economica a comunei Mereni precum si intocmirea de proiecte dar
si finalizarea de obiective care sa duca la modernizarea infrastructurii locale.

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 7 voturi pentru , zero voturi impotriva si 4 abtineri proiectul de hotarare
a fost aprobat.
Presedintele de sedinta prezinta proiectul nr. 5 aflat pe ordinea de zi, respectiv:
5. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 76 / 23.12.2021 privind aprobarea
Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022.
Initiator – Primar Gurita Dumitru.
Doamna Serif Sibel avand functia de secretar general al comunei Mereni le prezinta
domnilor consilieri referatul inregistrat sub nr. 1919 / 25.03.2022.
In urma adresei Institutiei Prefectului Judetul Constanta nr. 5950 / 15.03.2022 inregistrat la
Primaria comunei Mereni sub nr. 1790 / 21.03.2022 ni s-a solicitat revocarea HCL nr. 76/ 23.12.2021
privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2022.

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 11 voturi pentru , zero voturi impotriva si 0 abtineri proiectul de hotarare
a fost aprobat.
Presedintele de sedinta prezinta proiectul nr. 6 aflat pe ordinea de zi, respectiv:
6.Proiect de hotarare privind actualizare destinatie constructie ,, Cladire Casa agronomului
Osmancea,, si stabilire functiune gospodarire comunala.
Initiator: Primar, Gurita Dumitru.
Doamna secretar le comunica domnilor consilieri raportul de specialitate nr. 1926/25.03.2022
privind necesitatea actualizarii functiunii constructive ,, Cladire Casa Agronomului,, , situate in str.
Libertatii, nr. 91, localitatea Osmancea, comuna Mereni care va deserve compartimentului
administrativ (gospodarire comunala) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Mereni.
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.75 aflat pe ordinea de zi, respectiv:
7. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului cadru de concesionare / inchiriere a
bunurilor imobile din domeniul public si privat al comunei Mereni, judetul Constanta aflate in
administrarea Consiliului Local al comunei Mereni.
Initiator: Primar Gurita Dumitru.
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. 8 aflat pe ordinea de zi, respectiv:
8. Proiect de hotarare privind depunerea proiectului ,, CONSOLIDARE SI REABILITARE TERMICA
MODERATA,, CASA AGRONOMULUI,, in vederea finantarii acestuia prin Planul national de
redresare si rezilienta, Componenta C 5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.1 Renovarea integrata (consolidare
seismica si renovare energetica moderata) a cladirilor publice, apelul de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.1/1.
Initiator: Dumitru Gurita, primar.
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. 9 aflat pe ordinea de zi.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea
cheltuielilor cu naveta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Mereni, judetul Constanta.
Initiator: Primar Dumitru Gurita.
Cu un numar de 11 voturi pentru , zero voturi impotriva si 0 abtineri proiectul de
hotarare a fost aprobat.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor legate de
proiectul ,, Reabilitare energetica și gestionarea inteligentă a energiei în clădire publică cu
detinația de unitate de învățământ-Școala Mereni PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ -APELURILE DE PROIECTE PNRR/2022/C10 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL,,.
Initiator: Dumitru Gurita, primar.
Cu un numar de 11 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,
Consilier local
Finariu Elena

Secretar General
U.A.T. Mereni,
Serif Sibel

