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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MERENI

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare
a consiliului local MERENI din data de 18 aprilie 2011

Încheiat astăzi, 18 aprilie 2011, la sala de şedinţe a primăriei comunei Mereni cu
ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinare.
Se prezintă şi se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din luna februarie
si martie 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 rectificarea bugetului local al comunei Mereni
pentru anul 2011.
Prezintă: Molnar István
2. Proiect de hotarare cu privire la modificare anexei Hotararii Consiliului local nr
33/2010 cu privire la solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al comunei
Mereni şi în administrarea Consiliului Local Mereni
Prezinta: Molnar Istvan
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei.
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 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.
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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.
13/2011 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 modificare anexei Hotararii Consiliului local nr 33/2010 cu
privire la solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al comunei
Mereni şi în administrarea Consiliului Local Mereni
Se dă cuvântul domnului primar, dânsul prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea
de motive aratand ca se propune aceasta modificare deoarece intre timp, adica de la
adoparea precedentei hotarari s-a intrat in posesia unor acte din care a rezultat valoarea si
numarul de inventar a drumurilor astfel anexa a fost complectata cu aceste date, iar
lungimile tronsoanelor de drum au fost trecute conform evidetei de la Ministerul
Finantelor.
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.
14/2011 al Consiliului local al comunei Mereni.
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
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Nr.
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PROCES VERBAL
de afişare a procesului verbal a şedinţei extraordinare din data de
18 aprilie 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 19 aprilie 2011 s-a afişat la avizierul primăriei, aflat în sediul
instituţiei, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 aprilie 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 18 aprilie 2011

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

