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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MERENI

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare
a consiliului local MERENI din data de 31 martie 2011

Încheiat astăzi, 31 martie 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
(www.mereni.ro) iar pana la data inceperii lucrarilor sedintei nici un cetatean nu a solicitat
informatii si nu s-au depus propuneri cu privire la proiectele de hotarare incluse pe ordinea
de zi a sedintei.
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 Finta Vendel.
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 ianuarie
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 participarea Comunei Mereni la “Programul
judetean pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul rural” si
incheierea acordului de asociere in acest sens cu Consiliul Judetean Covasna
Prezintă: Molnar István
2. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Mereni
pentru anul 2011.
Prezintă: Molnar István
3. Proiect de hotarare cu privire la utilizarea excedentului anului precedent pentru
investitii
Prezinta: Molnar Istvan
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
lucrarea de investitii “ Canalizare, extindere retele, localitatea Lutoasa”
Prezinta: Molnar Istvan
B. Diverse, interpelări
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei.
Ordinea de zi a şedinţei este aprobată cu unanimitate de voturi
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Se trece la discutarea punctului unu de pe ordinea de zi a şedinţei, adică a
proiectului de hotărâre cu privire la participarea Comunei Mereni la “Programul judetean
pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul rural” si incheierea
acordului de asociere in acest sens cu Consiliul Judetean Covasna.
Se dă cuvântul domnului primar, dânsul prezintă proiectul de hotărâre motivand ca
a initiat acest proiect in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru renovarea caminului
cultural din satul Lutoasa, lucrare pentru care deja consiliul a alocat in buget suma de 30
mii lei iar Consiliul judetean va sprijinii acoperirea cheltuielilor lucrarilor cu suma de 10
mii lei, in incheiere intraba daca sunt propuneri sau observatii.
Consilierii intreaba in ce vor consta lucrarile de reparatii.
Domnul primar arata ca lucrarile vor consta in schimbarea totala a acoperisului cu
toate lucrarile conexe.
Nefiind alte intrebari se supune la vot proiectul de hotărâre complectat cu
propunerea formulata.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
9/2010 al Consiliului local al comunei Mereni.
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 şi expunerea
de motive si solicita contabilului sa prezinte detaliat anexele proiectului de hotarare.
Domnul Gal, contabilul primariei prezinta anexele proiectului de hotarare.
In continuare domnul primar intreaba daca sunt propuneri sau observatii.
Domnul consilier Mathe, arata ca Comisia economica a discutat si a avizat favorabil
acest proiect de hotarare.
Nefiind propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
10/2011 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 utilizarea excedentului anului precedent pentru investitii
Se dă cuvântul domnului primar, dânsul prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive aratand ca fondurile vor fi folosite pentru continuarea lucrarii de
canalizare in satul Mereni si solicita contabilului sa prezinte detaliat anexele proiectului de
hotarare.
Domnul Gal, contabilul primariei prezinta anexele proiectului de hotarare.
In continuare domnul primar intreaba daca sunt propuneri sau observatii.
Domnul consilier Mathe, arata ca Comisia economica a discutat si a avizat favorabil
acest proiect de hotarare.
Nefiind propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
11/2011 al Consiliului local al comunei Mereni.
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Se trece la discutarea punctului patru de pe ordinea de zi a şedinţei, adică a
proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de
investitii “ Canalizare, extindere retele, localitatea Lutoasa”.
Se dă cuvântul domnului primar, dânsul prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea
de motive aratand ca este nevoie de adoptarea acestei hotarari deoarece in cursul anului se
vor incepe lucrarile canalizare menajera in satul Lutoasa deoare s-au aprobat 10 proiecte
pentru judet iar satul Lutoasa este chiar al zecelea astfel pentru a-se putea participa la
proiect este necesara ca Consiliul local sa aprobe in prealabil studiul de fezabilitate a
acesteiu lucrari, iar in incheiere intreaba daca sunt observatii sau propuneri.
Nefiind propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre.
Consilierii voteaza cu unanimitatate de voturi pentru, astfel se adoptă Hotărârea nr.
12/2011 al Consiliului local al comunei Mereni.
Se trece la discutare problemelor inscrise la punctul B. Diverse.
Domnul primar solicita cuvantul si prezinta situatia lucrarilor de investitii pe
teritoriul comunei.
Domnul consilier Szekely solicita cuvantul si arata ca cumva ar trebui reglementata
situatia pasunatului oilor si a oierilor din comuna deoarece se apropie perioada iesirii oilor
la pasune.
Intervine domnul primar si arata ca in cursul saptamanii urmatoare se vor organiza
sedinte cu populatiile celor doua sate in acest scop si invita consilierii ca sa participe la
aceste sedinte si sa se incerce ca impreuna sa se rezolve neajunsurile deoarece degeba se
discuta ore intregi in cadrul sedintelor iar cand se ajunge la fapte nu este sprijinit de nici
un consilier.
Consilierii promit ca vor fi prezenti la cele doua sedinte, iar in continuare se poarta
discutii libere pe tema pasunatului.
Nefiind alte probleme de discutat înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, preşedintele de
şedinţă declară încheiată lucrările şedinţei.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
FINTA VENDEL

Întocmit şi contrasemnat de
secretarul comunei,
Jancso Istvan Dezso
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MERENI
SECRETAR
Nr. 480/05.04.2011

PROCES VERBAL
de afişare a procesului verbal a şedinţei ordinare din data de
31 martie 2011 precum şi a Hotărârilor adoptate în această şedinţă

Secretarul consiliului local al comunei Mereni, judeţul Covasna,
In temeiul art. 42 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, în data de 05 aprilie 2011 s-a afişat la avizierul primăriei, aflat în sediul
instituţiei, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2011 şi a hotărârilor
adoptate în această şedinţă, drept pentru care am încheiat acest proces verbal în două
exeplare, acestea urmând a fi depuse în dosarul şedinţei.
Mereni, la 05 aprilie 2011

S E C R E T A R,
Jancso Istvan Dezso

