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

Incheiat astazi  21.04.2022 , 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.  69   din
14.04.2022   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.  2497  din  14.04.2022

impreuna cu proiectul  ordinii  de zi  al  sedintei  inregistrat  cu nr. 2496 / 14.04.2022  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.  69  /

14.04.2022  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  31.03.2022  inregistrat sub nr.

2651 / 20.04.2022. 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, constatandu-

se ca la sedinta ordinara sunt prezenti 11   din cei 11  consilieri locali  in functie, respective

Bejan  Nicoleta  Ramona,  Chiriac  Gheorghe,  Ciucardel  Florea,  Garea  Silviu  Florentin,   Jitaru

Vasilica,  , Nedelecu Catalin, Rada Vasile, Rizea Costica, Finariu Elena.

Precizam faptul ca numitii Baubec Ghiulser si Melente Marian  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 in functie.

Domnul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul  proiect de hotarare:

1.Proiect  de  hotarare  privind   aprobarea  numarului  de  burse   si  cuantumul  acestora,

acordate elevilor  din unitatile de invatamant  preuniversitar de  stat aflate  pe teritoriul

http://www.primariamereni.ro/


UAT Mereni pentru semestrul  II  al  anului  scolar 2021-2022 ScoalA Gimnaziala ,,  Nichita

Stanescu,,Mereni.

Initiator: Dumitru Gurita, primar

Se supune la vot ordinea  de zi si aceasta se aproba cu unanimitate de  voturi.

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  consilier  local  Finariu  Elena  ,  presedinte  de  sedinta   trece  la  prezentarea

primului proiect de hotarare  aflat pe ordinea de zi a sedintei, respectiv:

1.  Proiect  de  hotarare  privind infiintarea  Serviciului  public   de  gestionare  a  cainilor  fara

stapan la nivelul comunei Mereni, judetul Constanta.

Initiator – Primar Gurita Dumitru

Dupa prezentare , invita consilierii locali sa se inscribe la cuvant.

Se propune  aprobarea înfiinţării Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei

Mereni, judeţul Constanţa.

Ca modalitate de gestiune a Serviciului  de gestionare a câinilor  fară stăpân al  comunei

Mereni,  judeţul  Constanţa  se  propune   gestiunea  delegată,  conform  studiului  de

oportunitate din Anexa 1 care face parte integranta din  hotarare.

De asemenea se aproba delegarea   gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân

al comunei Mereni, judeţul Constanţa numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii

care desfăşoară activităţi  în domeniul  protecţiei animalelor si  aprobarea  încheierii  unui

contract de delegare a gestiunii în condiţiile legii pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea

prelungirii cu aceaşi perioadă, a Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân din comuna

Mereni,  judeţul  Constanţa,  conform  Anexei  2  care  face  parte  integranta  din  prezenta

hotarare.

Se mandateaza  domnul  Dumitru Gurita în calitate de primar al comunei  Mereni, judeţul

Constanţa  pentru semnarea contractului  de delegare  a gestiunii  serviciului  cu persoana

juridice, asociaţia sau fundaţia câştigătoare a achiziţiei având ca obiect realizarea activităţii

de gestionare a câinilor fară stăpân. 

Domnii consilieri iau la cunostinta prevederile  Regulamentului Serviciului de gestionare a

câinilor fară stăpân din comuna Mereni, judeţul Constanţa, în forma prevăzută în Anexa nr.

3, parte integrantă din prezenta hotarare  şi care va deveni anexa la Contractul de delegare

a gestiunii  Serviciului  de gestionare a câinilor  fară stăpân si  ale   Caietului  de Sarcini  al

Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân din comuna Mereni, judeţul Constanţa, în



forma prevăzută în Anexa nr. 4, parte integrantă la prezenta hotararei care va deveni anexa

la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân. 

Nemaifiind alte  discutii se supune la vot proiectul de hotarare  nr. 1 inscris  pe

ordinea  de zi.

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

impotriva si 0 abtineri. La aceasta  sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri locali  din

cei 11 consilieri locali in functie

2. Proiect de hotarare privind  indexarea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2023  cu rata

inflatiei de 5,1%.

Initiator – Primar Gurita Dumitru

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

Domnul primar propune indexarea Impozitelor  si taxelor   locale precum  si taxelor

speciale  pe  anul  2023  cu  5,1%  ,   fiind  cele  cuprinse  in  tabloul   cuprinzand   valorile

impozabile,  nivelurile   impozitelor  si  taxelor  locale,  taxele  speciale si  amenzile  care se

stabilesc , se actualizeaza  sau se ajusteaza , dupa caz de catre Consiliul Local al comunei

Mereni.

Operatiunea de stabilire  a sumelor   datorate bugetului local se face prin rotunjire

la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici  de 50

de  bani  si  prin  majorare  ,  cand  fractiunile   in  bani  sunt  de  50  de  bani  sau  mai  mari,

aplicandu-se  regulile  de rotunjire prevazute in titlul  IX,  punctul  11, lit.  n)  din Normele

metodologice de aplicare  a Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal aprobate prin HG nr.

1/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare.

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. 3   aflat pe ordinea de zi, respectiv: 

3. Proiect de hotarare privind  completarea HCL nr. 73 / 23.12.2022 prin instituirea unor

noi taxe locale care vor fi percepute  persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2022.

       Initiator – Primar Gurita Dumitru

       Sunt invitati consilierii locali sa se inscrie la cuvant. 

Doamna  Ciucardel  Mihaela,  inspector  in  cadrul  primariei  Mereni   propune
completarea   anexei   nr.  4  la  HCL  nr.  73  /  23.12.2021   privind   stabilirea   nivelului
impozitelor,  taxelor  locale,  taxelor   speciale si  amenzilor  aplicabile  persoanelor  fizice  si
juridice in anul fiscal 2022  cu urmatoarele taxe conform raportului de specialitate nr.  2525
/ 15.04.2022.
a)Taxa  pentru  incheierea  procesului  verbal  de  receptie   la  terminarea  lucrarilor  de
construire sau desfintare :



-100 lei pentru persoane juridice;
-200 lei pentru persoane  juridice.

b)Completarea  anexei  nr.  7   la  HCL  nr.  73 /  23.12.2021  privind   stabilirea   nivelului
impozitelor,  taxelor  locale,  taxelor   speciale si  amenzilor  aplicabile  persoanelor  fizice  si
juridice in anul fiscal 2022  cu urmatoarea taxa:

-Taxa pentru intocmire / procesare dosar vanzare teren in extravilan conform legii
nr. 17 / 2014 privind unele masuri de reglementare  a vanzarii  – cumpararii  terenurilor
agricole situate in extravilan  si de modificare  a Legii nr. 268 / 2001 privind privatizarea
societatilor  comerciale ce detin  in administrare  terenuri proprietate publica si private a
statului cu destinatie Agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului , cu modificarile si
completarile ulterioare – 50 lei / dosar.
Art. 2-  Restul  prevederilor  HCL nr. 73 / 23.12.2022 privind stabilirea  nivelului impozitelor,
taxelor locale, taxelor speciale  si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul
fiscal 2022 raman neschimbate.

         Nefiind alte discutii se supune la vot.

Cu un numar de  6  voturi pentru, patru  voturi  impotriva si  una   abtinere  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  numarului  de burse  si  cuantumul acestora ,
acordate elevilor din  unitatile  de invatamant preuniversitar  de stat  aflate  pe teritoriul
UAT Mereni pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022, Scoala  Gimnaziala  ,, Nichita
Stanescu,, Mereni
 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.   2626 /  20.04.2022 prin  care   propune aprobarea numarului   de  burse  scolare   si

cuantumul   acestora  pentru  elevii   Scoliii  Gimnaziale  ,,  Nichita  Stanescu,,  Mereni,  comuna

Mereni, judetul Constanta pentru semestrul II  al anului scolar 2021-2022, in concordanta cu

criteriile  generale stabilite  prin Ordinul MECTS nr. 5870 / 2021 cu modificarile si completarile

ulterioare, aduse prin Ordinul MECTS nr. 3073 / 31.01.2022, astfel:

A. Burse de merit -  14 elevi 
B. Burse sociale – 37 elevi;
C. Burse  de studiu -  5 elevi.

Pentru anul 2022  fondurile necesare acordarii burselor  in suma de 90.000 lei  au fost 
aprobate in bugetul local de venituri si cheltuieli  al comunei Mereni pe anul 2022.

A. Burse sociale  in cuantum de: 100 lei;
B. Burse de merit in cuantum de : 70 lei -locul I, 60 lei locul II,  40 lei locul III.
C. Burse de studio in cuantum de : 150 lei.

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.

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

      Consilier local                                                                                   U.A.T. Mereni, 

            Finariu Elena

                                                                                                                    Serif Sibel

  

 

 

 


