
.]UDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMT'NEI MERISAI{I

PROCES - \ZERBAL
incheiat azL 15.01 .2OLG

Are Ioc sedinta extraordinari a

Meri s ani".
Consrliului Local

Sunt prezenli un numSr de 12 consilieri din L3, lipsd
fiind d-nul consilier local Tamag Ion"

Presedinte de gedinld este d-nul consilier local
DUMTTRESCU MIHAIL.

Este prezent Ia aceastd gedin!5 d-I primar aI Comunei
Meriqani, Ionescu Marius-Luigi.

Se di citire ordinii de zL;
1. Proiect de hotardre ini!iat de Primarul Comunei

Meriqani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
actual rzalr, pentru obiectivul de investi!ii "ReaILzare
sistem de canal Lzare gi stalie de epurare in satul
Merigani, Comuna Merigani, Judelul Arges".

2.Proiect Ce hotarAre ini!iat de Primarul Comunei
Meriqani privind aprobarea indicatorilor t-ehnico-economicl,
actual :_zalr, pdntru obi'ecti'vul de investi!ii "Real Lzare
sistem de alimentare cu ap5 1n satul Merisani, Comuna
Merigani, Judelul Arqeg".

3.Alte probleme.
Pregedintele de sedinfi supune }a vot ordinea de zL qi

se aprobd cu unanimitate Ce voturi
Se trece Ia dezbaterea punctelor de pe ordinea de zL:
1. Proiect de hotar6re ini!iat de Primarul Comunei

Meripani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
actual rzal,., pentru obiectivul de investiqii "RealLzare
sist.em de canal Lzare gi sta!ie de epurare 1n satul
Merigani, Comuna Merigani, Judelul ArgeE".

Se dA citire raportului compartimentului de
specialitate/ expunerii de motive a ini!iatorului 9i
avizului favorabil acordat de comisia fle specialitate din
cadrul Consiliului Local Meri;ani. I

Se supune Ia vot acest proiect de hot5rAre gi se aprobi
cu L2 voturi "pentru//.

2. Proiect de hotarAre initiat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
actualizafi, pentru obiectivul de investilii. "Realizare
sistem de alimentare cu ape in satul Merisani, Comuna

Se dA citire raportului compartimen€ijiu+ de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatoruiui qi



avizului favorabil acordat de comisj-a de speci-alitate din
cadrul Consiliului Local- MeriEani.

Se supune Ia vot acest proiect de hotdrAre Ei se aprobi
cu L2 voturi "pentru".

3. Alte probleme:
D-nul consilier local Serban Vasile solicitS s5 se

intindd nigte m5rg5ritar pe str. Bddesi;i str. Valea
I zvorul-ui .

D-nuI consilier local Eremia Ion solicitS sd se lntindi
mdrgSritar pe uIila ,,La Eremia, in satul Meriqani.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces -
verbal.
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