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In calitaLe Ce Primar al Comunei Meriqani m5 vbd nevoit
s5 fac urmdtoarele preci z5.rr cu privire Ia unele afirmalii
iresponsabile, denigratoare Ei neadevirate care reprezintS
intoxiclri fdrS nicio baz\, reaIS qi cu o evidentS tentS
politic5, fdcute pe facebook de d*nul consilier local
Olteanu RSzvan Constantin si anume:

1 . Cu privire Ia aprobarea- bugetului J-ocal.:

t t punct 7 (--) cicd reabiTitare nici ,au avem dar si mai
reabilitem,, este vorba de proiectul ap5-canal partea de
jos satele Dobrogostea, Vb,rzaru gi Borleqti (denumirea
^c:^i^r: ^ acestuia fiind ,rExtinderea Si reabilitarea(,rru-Ldrc1 d duebLu d IIItlLl //.LXLIII
infrastructurii de ap5 Ei ap5 uzatd in Judelu1 ArgeQ,,)
pentru care avem parte de cofinan!are qi pentru care pAnS
1a momentul actual institu!ia a achitat suma total5 Ce

39L.696 lei (apr,oximativ 4 mitiarde lei vechi r cd si nu mai
di.m curs Ia spelulalii ) . '

, , punct 2-LO. O0O-IIAR?II / , este vorba Ce f inal i zarea
Planului Urbanistic General al Comunei care trebuia
actuallzat conform Legii deoarece vechiul PIan Urbanistic
nu mai corespunde realitdtii.

/ / PUNCT 3- Proiectare 2,5 miJ-iarde un trotuar de J-a
Primirie Ia Dispensdt,, dupd cum se observi 1n fisa de
investit-"1i C-nul consilier l-ocal nu prea se descurcd cu
banii noi, este vorba Ce Proiectul t/ Amenajare troLuar pe
DNTC PITESTI-CURTEA DE ARGE$, in Comuna Merigani, Judelul
Argeg, proiect ini!iat Ce consilierii locali gi Corit de
cet5!enii satului MeriEani dovada fiind Iista de semnSturi
prezentatd de Asocia!ia Partener pentrlu Ting+. pe care o
avem atagat.S la Proiectul de HotSrAre. I

Men!ionez cd suma propusl in buget pentru proiectare+avize
este de 25O milioane 1ei vechi si nu cum afirmS dAnsu1
2,5 miliarde.
, , PUNCT 4-5 MILIARDE BAritI DATI PENTRU CADASTRE LA
IZLAZURT. . .AICI COMISION NU GLUMA, I

ESTE VORBA DE IWTOCI,TTNZ DE PLANURI PARCELARE /
DOCUMENTATII CADASTRALE. Cu privire la acest '5-spect f ac
mentiunea c5 in anul 2aL5 au fost caCastrat3''r- toate
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drumurile din partea de los respectiv satele Dobrogostea,
Vdrzaru, BorleEti cu suma de 190 milioane lei vechi firS
TVA/ urmAnd ca anul acesta s5 cadastrdm gi alte drumuri
precum gi sd intocmim planuri parcelare deoarece s-a dat
drumul l-a Fondul Funciar qi sunt.em nevoili pentru a putea
emite cetS!enilor acte Ce proprietate s5 intocmim planuri
parcelare pe care trebuie si 1e suportSm Cin bugetul local
in limita acestuia

, , PUNCT 5-CICA CONSTRUTRE GRADTNTTA rN MERTSAI{r CU 1,5
MILIARDE. . POATE SUNT DE PROIECTARE, ,

Este vorba de suma de 150 milioane lei vechi 9i nu L,5
miliarde lei cum susline d-nul consilier, pentru proiectul
t t Grddini!5 cu program normal Meriqani, JuCelul ArqeE,,
proiect derulat prin coordonarea UnitS!ii- de Management a1

Proiectelor pentru Modernizarea Relelei $colare Ei
Universitare de cStre Ministerul Educa!iei Ei CercetSrii
Stiin!ifice, primdria fiind obligatS s5 asigure partea de

cofinanlare pentru realizarea utiiitALilor.

, , puNcr 6-40 MTLTARDE ASTATTARE VALEA R,;ADULUT PANi LA

CURTEA DE ARGE$ PROBABTL / /

Este vorba de suma de 4 miliarde lei vechi
miliarde pentru proiectul , rASfaltare
Radului,, .

gi nu de 40 de
DC 281 Valea

t , PUNCT ?-10 MTLTARDE PROTECTARE DRUMURT iN SAT

MERTSANT, ,

Est.e vorba de suma de l miliard lei vechi gi nu 10
miliarde pentru proictul ,,Asfaltare drumuri 1n Comuna
Meripani (respectiv Valea Mare, Valea Bddesi gi Valea
Belului ) proiect care va fi depus i"J caCrrr\ Programului
Na!ional de Dezvoltare Rural5 20L4-2020, pentru SUBMASURA

7.2 Investitii 1n crearea qi modernizarea infrastructurii
de bazb. Ia scard mica. Men!ionez cb. pentru a depune o
cerere de finan!are pe fonduri- Europene sunt necesare
foarte multe documente 1a care institutia lucreazd din
anul 2015 respectiv : Ridiciri Topografice, Studiu
Geotehnic, ExpertizS TehnicS, Modificarea Inventarului
Public, Studiu de Fezabilitate , Avtze, document.€- care au

pentru anul acesttf- fiind
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fost final:-zate anul trecut,



prinse suma pentru Proiectul Tehnic Ei Avize dacd suntem
acceptali Ia finanlare.

, , PUNCT I Sr g-20 MTLTARDE APA 9r CAlilAL iN SATUL MERrgAlIr
Este vorba de suma de 2 miliarde tei vechi 9i nu 2a

miliarde pentru proiectele de ap5 gi canal pe MeriEani.
Men!ionez cd pentru finalLZarea acestor obiective de

investi!ii s-au depus Ia Ministerul Dezvoltdrii solicitSri
de finanlare prin Programul Nalional de Dezvoltare Local5

pentru final Lzarea investiEiilor
, t PUNCT L0-2 MTLTARDE PROTECTARE APA MERr$Al{r, ,
Este vorba Ce suma de 2OO milioane lei vechi qi nu 2

miliarde pentru extindere apa Meripani deoarece au fost
omise din proiectare cAteva case.

PUNCT LL-2 MILIARDE STUDIU CUM SA DAM CU AZOTAT PE

PASUNE. . IN LOC SA CUMPARJAM AZOTAT FACEM STUDII , ,
Menlionez ca suntem obligati conform HG nr.18 din 4

februarie 2015 si intocmim Proiect de amenajamente pastorale
nefiind vorba de nici un azotat, d-nu1 consilier sa mai
studieze legea "

DE ASEMENEA UA TNFORhAZ CA ?ROTECTUL DE BUGET Fr BUGET\IL
suNT AEZSATE\ pg SrrE-ttL rNsTrruTtzr, RESPECTT.V

http://www.ciarses,ro/en/web/merisani/hotarari-de-consiliu-onul-2016.

CU PRIVIRE LA AFIRT"IATIA D-NULUI RAZVAN OLTEANU , , TEREN DE

FOTBAL rACUT DE PETROM, CONSTRUIT DE GIGERONE GDR...conform
proiect Oltlv "..si insusit de primarul actual tot conform
proiect. " o veni vremea sa dea cu subsemnatul . . pentru ca nu
prea turnat deloc beton. . dar L-au decontaL. , , .

Men!ionez cZ. la preluarea mandatului obiectivul de
investi!ie t t Real LZaTe baz\. sportivS multifunc!ional5,
sat VAIcele, Comuna MeriEani, Jude!uI Argeq,, nu era
final tzaL de fostul Pnimar Dumitrescu MihaiI. Tot pe timpul
mandatului d-nului Dumitrescu Mihail sta r:'e.glLi zat terenul
de sport Ia care face referire d-nul Olteanu Rdzvan,
dovadl fiind situa!ia de lucriri-Teren de sport din
30.0 4.2077, semnati de d-nu} Dumitrescu Mihail, de
Constructor gi de Dirigintele de- qantier gi decontati de
acesta, teren de sport care face obiectul Dosarului PenaI
cu numirul- 49921P/2012 pe numele }ui Dumitrescu Mihail.
Acest obiectiv a fost final tzaL pe mandatul meu deoarece nu
puteam s5-mi bat joc de banii investili p6nd Ia -aeea data.
De asemenea v5 informez cb, din sftuaLia de luonSri nu
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reiese cA s-a deconr,at terenul de sport real l_zaL de OMV
prin urmare gi acest aspect este nefonCat.

Cu privire Ia
primarului...folosite pentru
bugetul locaL t t

, racestea sunt utilajele
lucririle publice plitite din

Men!ionez cb. vitanja nu este a mea este a Comunei
Merigani, fapt gtiut ;i de C-nul Rizvan deoarece in $edinfa
de Consiliu Local din data de 26.08.2AL5 s-a aprobat
achizi!ionarea acestei autospeciale"

Cu privire la parcurile de joaci pentru copii nu mi
le-am insuqit niciodatS am spus ci au fost reallzaLe de
cdtre Funda!ia Lumin5 in Suflet prin Grupul de Ac!iune
Loca15 finutul- Argegul de Mij Ioc cu aprobarea Consiliului
Localr ou greu cum sus!ine dumnealui.

Cu privire Ia cetilienii din MaIu Vinit t t actualul
primar ..a aratat cine e cocos..i-a speriat..ei au sarit cu
cagcaval..a lasat treaba tot incurcati (adic5, fE'ri) acte
acum le-a bigat\ apa pe Fpaga.; . si tot asa, ,

Menlionez cd firi acte sunt din mandatele trecute, toli
s-au folosit de ei spun6ndu-1e ci Ie fac acte pe pSmdnt, cd
Ie bagi ap5, etc"dar nu au fdcut nimic"

Pe mandatuL meu s-a introdus ape gi Ie-am adus La
cunostinlE ci nu le-am putut face acte celor care sunt
indrepte!,i9,i, deoarece fondul funciar a fost blocat prin
Legea 165 iar p6'ni Ia finalizarea PUG-uIui nu pot face
nimic deoarece majoritatea terenurilor la OCPI figureazi 3.n

extravilan.

Cu privire la afirmatia , , PROBABIL SINGURA FIRMA CARE
A VRUT SA CONTRIBUIE LA STOPAREA CHELTUIELILOR INEFICIENTE
A BATiIILOR PUBLICI .... . DIN 2OL3 PAITIi I t* . PR-*ZgNt COMUNA
MERISA}iII A FACUT CATEVA ZECI DE PROIECTE (PE BANI MULTT-$I
PROBABTL Sr pE COMTSOAI{E }!ARE) l---l , ,

Men!ionez cZ. toate proiectele.realtzate de mj-ne au fost
implementate sau sunt in curs de implementare iar, cu
privire Ia firma 1a care face referire d-nul consilier vd
informe z c5. este firma acestuia SC SILVORA TERRA SRL cu
care institu!ia conform Iegii nu are voie sd aibd rela!ii
contractuale deoarece s-ar afla in conflict de interBse.



cu privire la faptul c5 drumurile comunale pe care ?"
fost efectuate lucrari de introducere ape 9i canal,
recunosc cE acestea nu sunt intr-o stare tocmai bund

institulia facand eforturi pentru a remedia acestS

situa!ie.

De asemenea cu privire Ia acest aspect vi informez c6,
prin contract, firma constructoare este obligata si redea

drumurile Ia starea inilia}i, termenul de finalizare fiind
in toamna anului 2Ot6.

Pentru a ne bucura de condilii decente fac apel Ia
i.nlelegerea gi sprijinul d-voastrS pAni Ia finalizarea

lucrdrilor.

Cu deosebit resPect,

&r.urer
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