
JUDETUL ARGE$
coNsrlruL LocAr Ar coMtNEr MERr$ANr

HOTTRAREA NR. 3

coNsrlrut LocAr AI, coMt NEr MERrgAlIr, ,TITDETITL ARGE$;
Avdnd in vedere:
-Adresa AJFP Argeq nr.20821 din 22.0l-.201-5, referitoare Ia

reparti zaTea sumelor de. echilibrare din cota de 18,5% din
impozitul pe venj-t qi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adlugatd pentru echllibrarea bugetelor locale;

*Adresa AJFP Argeg nr.23070"123.01 .20L5, referitoare la
prevederile Decizie j- nr. 198 /23 . 01 .2015 a Directorului General- al-

Direcliei Generale Regionale a Einanlelor Publ-ice Ploieqti;
-Adresa AJFP ArgeE nr.24574/26.0!.2075, referitoare la

nivelul maxim al- cheltuielilor de personal aferent bugetului
general central-izat al- Comunei Meriqani, pentru Anul- 2015,
aprobat prin Decizia nr.208/26.01.20L5 a Directorul-ui General a1
Direcliei- Generale Regionale a Einanlelor Publice PloieELi;

L- -Adresa AJEP Argeg nr .27 619 /2'l .01.2015, ref eritoare la
repartizarea pe trimestre, pe anul 2015, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adiugatd, stabilite in baza Adresei nr.
415150/2015 a Ministerului Einanlelor Publ-ice;

-Adresa ARA SOETWARE GROUP, referitoare Ia estimarea pe
anul 2A!5;

-Raportul- compartimentul-ui contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate aI Primarului Comunei Meriqani,
inregistrat sub nr. "t25 din data de 04.02.20L5 9i Expunerea de
motive a Primarului Comunei Merigani, inregistrati sub nr. 692
din data de 03.02.2015;

specialitate din cadrul Consiliului-Avizul Comisiilor de
Local Meriqani;

-Vdzdnd preveder j-Ie:
-Legii nr. LB6/2074 a
-Legii nr.213/2006

actuali zatd;
In conformi-tate cu prevederile.art.36 alin (4) 1it ,,d" din

Legea. ' nr.2t5/2007, privind administralia public5 locaI5,
republicatd, actuali zaLd;

In temeiul dispoziliilor arL.45, alin (1) din Legea nr.
275/2OOl, privind administra!ia publicd Ioca15, republicatS,
actuali zatd

HoriR.[$rE

Art.1 Se aprobi Bugetul General- Central-izaL. al- Comunei
Merigani, pentru 'anul 2015, in sumS de 4.305,90, mii 1ei la
partea de venituri qi in sumd de 5.938,90 mii lei la partea de
cheltuieli.

bugetului de stat Pe anul 2015;
privind Finanfele Publice Locale,



Art.2 Se aprobi Bugetul Local al- Comunei MeriSani, pentru
anul 2015, in sumd de 4.2tL,90 mii lei la partea de venituri 9i
1n sum5 de 5.811,90 mii Iei 1a partea de cheltuieLi.

Att.3 Se aprobd Secliunea de Funclionare a Bugetului Local
al Comunei Meriqani, pentru anul- 2015, in sumi de 4.2LL,9O mii
Iei, atAt la partea de venituri, cAt qi- la partea de cheltuieli-

Art.4 Se aprobi Sec!iunea de Dezvol-tare a Bugetului Local
al- Comunei Merigani, pentlu anul 2015, in sumi de I mii lei la
partea de venituri gi in sumi de 1.608 mii lei la partea
cheltuieli.

Art.5 Se aprob! Bugetul finanlat din venituri proprii qi
subvenlii, aI Comunei Meriqani, pentru anul 20t5, in sumd de
94 mii lei l-a partea de venituri 9i in sumd de L21 mii lei Ia
partea de cheltuieLi.

Art.6 Se aproba Sec!iunea de Func!ionare a Bugetului
finanlat din venituri proprii Ei subvenlii al- Comunej- Meriqani,
pentru anul 2O!5, in sumd de 94 Lei la partea de venituri gi 1n
sumd de t27 lei la partea de cheltuieli.

Art.7 Se aprobd utili zarea par!iald gi definitiva a

excedentul-ui Comunei Merigani in sumi de 1.600 lei, pentru
l-ucrdri de investilii, pentru anul 20L5, fa urm5toarefe
obiective de investi!ii:

^-Y

Art.8 Se
conform Anexei
hotSrAre.

aprobE programul
nr. 1, care face

de investitii pe
parte integrantS

anul 2075,
din prezenta

MII LEI
Extinderea qi '"':;:il'l:":l:;:i'ffi:urii de api ei ape 51

Realizare sistem de alimentare cu api in satul Malu VAnEt,
Comuna Meriqani, Judelul Argeq

60

Actualizare PUG qi RLU in Comuna Merigani, Judelul Argeq 100

Furnizaret instal-are intrelinere sisteme supraveghere video 50

intocmire Planurj- parcelare, documentalii cadastral-e 50

Realizare sistem de alimentare cu aPd, sistem de

canalizare, stalie de epurare in satul Merigani, Comuna

Meriqani, faza SF+Studii teren + Documenta!ie Avize +

Avize

115

Proiectare gi execu!ie , t Realizare. sistem de canalizaTe
gi statie de epurare 1n satul Meriganl ,,

300

Proiectare $i execu!i-e,, Realizare sistem de alimentare
cu ape in satul Merisani,,

255

LucrSri de racordare Ia SEN centralS fotovol-taici + Avize +

Dirigenlie de $antier 540

Construire Gridinili Merigani 20

Extindere relea de gaze in Comuna Merigani, sat Crlmpotani 59



Art.9 Se aprobi num5ru1 de personal permanent
precum qi fondul de salarii pentru institu!iile
Comunei Meriqani, pe anul 2075, conform Anexei nr.2
parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.10 Se aprobi estimirile Bugetului Local

qi temporar
din cadrul
, care face

aI Comunei

\/

Meriqani astfel:
- pentru anul 20L6 1n sumi de 4.253,90 mii lei la partea de

venituri qi 1n sumi de 4.253,90 mii lei la partea de cheltuieli;
- pentru anul 2017 1n sum! de 4.334,90 mii Lei Ia partea de

venituri qi in sum5 de 4.334,90 mii lei 1a partea de cheltuieli;
- pentru anul ZOLB 1n sumd de 4.368,90 mii lei l-a partea de

venituri qi in sumi de 4.368,90 mii .{ei la partea de cheltuieli.
Art.11 Se aprobd estimirile Bu$etutui finanlat din venituri

proprii qi subvenlii aI Comunei Meriqani astfel:
pentru anul 20L6 1n sumd de 94 mii Iei la partea de

venituri gi in sumd de 94 mii lei la partea de cheltuieli;
- pentru anul 2011 1n sumd de 94 mii lei l-a partea de

venituri qi in sum5 de 94 mii l-ei l-a partea de cheltuieli;
- pentru anul 20lB 1n sumi de 94 mii J.ei la partea de

venituri qi in sumd de 94 mii lei Ia partea de cheLtuieli.
Art.12 Se aprobd BugetuJ. Creditelor fnterne al Comunei

Merigani pe anul 20L5, 1n sumS de 1.209 mii lei, atAt Ia sursa
de f inantare cdt qi Ia partea de chel-tuiel-i.

Art.13 Se aprobi constituirea fondului de rezervd bugetarS
l-a dldpozi!ia Consil-iului Local a1 Comunei Merigani 1n sumd de
100 mii lei pentru anul 2075

Alt.14 Primarul gi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarul-ui Comunei MeriEanl vor
urmdri ducerea l-a lndeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri.

Art.15 Prezenta hotirAre va fi transmlsd Primarului Comunei
Meriqani, compartimentul-ui Contabilitate, Administratiei-
JudeIene a Finan!e1or Publice a Judefului Argeq, Institu!iei
Prefectului-Judetul Argeg .

DATA:
13.02.2015


