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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MERENI

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare
a consiliului local MERENI din data de 30 august 2011

Încheiat astăzi, 30 august 2011, la sala de şedinţe a primăriei comunei Mereni cu ocazia
şedinţei ordinare a consiliului local Mereni.
Sedinta a fost convocata D-ul primar, iar ordinea de zi a fost adusa la cunostinta publica
prin afisare la sediul primariei respectiv pe pagina de internet a primariei.
Sunt prezenţi: d-ul primar, secretarul comunei , contabilul primariei şi următorii consilieri:
More Laszlo, Jakab Barna, Matyas Erzsebet, Finta Vendel, Molnar Ferenc, Szekely Levente
Jozsef, Gyergyai Imre Lajos, Mathe Istvan Oliver, Gyergyai Csaba.
Preşedintele de şedinţă este d-ul Gyergyai Imre Lajos.
D-ul preşedinte salută pe cei prezenţi la lucrările şedinţei ordinare.
Se prezintă şi se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din luna iulie 2011 care
este aprobat cu unanimitate de voturi.
D-ul preşedinte prezintă ordinea de zi a şedinţei care este următoarea:
A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri.
1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
Prezintă: Molnar István
2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Mereni pentru
anul 2011
Prezintă: Molnar István
B. Diverse, interpelări
Intervine domnul primar si solicita incuderea pe ordinea de zi a sedintei a proiectului de
hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr 20/2011 cu privire la stabilirea preţului de
valorificare a materialului lemnos, marcat în pădurile comunei Mereni.
Consilierii sunt in principiu de acord cu solicitarea domnului primar
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei complectata cu solicitarea domuni primar.
Ordinea de zi a şedinţei este aprobată cu unanimitate de voturi
Se trece la discutarea punctului unu de pe ordinea de zi a şedinţei, adică a proiectului de
hotărâre cu privire la alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul primar arata ca mandatul actualului presedinte a expirat si solicita nominalizarea
unui consilier care va conduce sedintele de consiliu in urmatoarele trei luni.
Este propus domnul consilier Gyergyai Csaba.
Nefiind alte propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre complectat cu numele
consilierului propus.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
25/2010 al Consiliului local al comunei Mereni.
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Presedintele de sedinta nou ales preia conducerea sedintei si se trece la discutarea punctului
doi de pe ordinea de zi a şedinţei, adică a proiectului de hotărâre cu privire la rectificarea
bugetului local al comunei Mereni pentru anul 2011.
Se dă cuvântul domnului primar, dânsul prezintă proiectul de hotărâre si expunerea de
motive si solicita domnului contabil sa prezinte detaliat modificarile care constituie rectificarea.
Domnul contabil prezinta de pe anexele proiectului de hotarare, modificarile intervenite.
Domnul consilier Mathe, arata ca Comisia economica a discutat si a avizat favorabil acest
proiect de hotarare
Nefiind alte intrebari sau propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
26/2010 al Consiliului local al comunei Mereni.
Se trece la discutarea punctului trei de pe ordinea de zi a şedinţei, adică a proiectului de
hotărâre cu privire la modificarea Hotararii nr 20/2011 cu privire la stabilirea preţului de
valorificare a materialului lemnos, marcat în pădurile comunei Mereni
Se dă cuvântul domnului primar, dânsul prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de
motive aratand ca comuna dispune de o cota de material lemnos din productia anului 2011, care
trebuie valorificat pentru aduce fonduri la bugetul local, iar in cazul APV 34625 pretul stabilit
prin HCL nr. 20/2011 este prea mare fata de valoarea reala a calitatii materialului lemnos, astfel
propune micsorarea pretului de valorificare si in incheiere solicita propuneri pentru pretul de
pornire la licitatie pentru acest APV .
Se propune ca preţul de valorificare a materialului lemnos pe picior conform APV 349825,
anexă la prezenta sa fie de 35 lei /mc fata de 60 lei/mc cat a fost stabilit initial.
In continuare domnul primar intreaba daca sunt alte propuneri sau observatii.
Domnul consilier Mathe, arata ca Comisia economica a discutat si a avizat favorabil acest
proiect de hotarare.
Nefiind alte propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
27/2011 al Consiliului local al comunei Mereni.
Domnul primar solicita cuvantul si prezinta cum s-a decurs zilele comunei din punct de
vedere organizatoric.
Nefiind alte probleme de discutat înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, preşedintele de
şedinţă declară încheiată lucrările şedinţei.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
GYERGYAI CSABA

Întocmit şi contrasemnat de
secretarul comunei,
Jancso Istvan Dezso

