
,]UDETUL ARGE9
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERISATiII

PROCES - VERBAI
incheiat azL 29 . OL .2OLG

Are loc qedinla ordinari a Consiliului Local Meripani.
Qrrnl- ^-a2snli un numir de 13 consilieri din 13.usfrL y!u

Pregedinte de gedin!5 este d-nul consilier locai
Dumitrescu Mihail.

Este prezent la aceastd ;edin!5 d-nul primar aI Comunei
Meriqani, Ionescu Marius-Luigi.

La Eedin!5 mai participd in calitate de invitali d-nul
PetroFanu Marian -tehnician PORR CONSTRUCT SRL Ei Bornea
Marin-reprezentant subcontractor SC BRIANT CONSTRUCT SRL.
D-nul Proteganu Marian informeazS Consiliu Local ci
Iucrdrile de ap5,/canal satele Dobrogostea , Yb.rzarul
BorleEti au fost finaltzate in proporlie de 80% Ei cd,
lucr5rile trebuiesc finaltzate p6n5 in toamnS.

D-nuI consilier local Gheorghe Marius-Antonio 1i
comunicd d-nului Proteganu c5, pe uli!a , ,ld Blondina,, au
fost dale 1a i,ntrare qi firma trebuie s5 redea drumul Ia
starea ini!ial5\. I

D-nu} consilier ;uridic gerban Gabriel informeazS c5
existS o petilie a d-nului Maximenco cu privire la
amplasarea brangementelor de ap5 qi canal 1a gospodlria
acestuia, acesta fiind nemultumit de locat.ie.

Se de citire ordinii de zL:
1 " Proiect de hotardre initiat de Primarul Comunei

Meriqani privind aprobarea contului de incheiere a
exercifiului bugetar pentru anul 2015.

2. Proiect de hot5rAre inifiat de Primarul Comunei
Meriqani privind aprobarea bugetului local a1 Comunei
Meripani pentru anul 2076 | a buget.ului f inant.at din
venituri proprii aIe Comunei Meriqani pentru anul 2016, a
utiltz1.rr_l partiale ei definitive a exceCentului in sumS Ce
880 mii lei pentru anul 20L6, listei Qe iqvqstitii pentru
anul 20L6, numirului de posturi qi f ondulhit- de salarii
aferente acesLora pentru anul 20L6, €stimSrile pentru anii
20L1 -2019 a bugetului local al Comunei Meriqani gi
estimdrile pentru anii 2011-2079 a bugetului finantat din
venituri proprii ale Comunei Meriqani.

3. Proiect de hotardre iniliat Ce Primarul Comunei
Meriqani privind aprobarea relelei ;colare pentru unitSlile
de invS!5mdnt care vor funcliona in Comuna Merigani, in
anul qcolar 2016-2011.

4. Alte probleme.
Preqedintele de sedinfS supune

se aprob5 cu unanimj-tate de voturi
la vot ordinea de zL gi
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Se trece Ia dezbaterea Punctelor de Pe ordinea de zL:
1. Proiect de hotarire iniliat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea contului de incheiere a
exercitiului bugetar pentru anul 2015.

Se de citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iat.orului Ei
avizului favorabil acordat de comisiile de special-itate din
caCrul Consiliului Local Merigani.

D-nuI consilier local $erban VasiIe intreabS de ce nu
s-au cheltuit banii prrmili de la APIA. D-nul Primar
informeazd cd acegtia se regesesc in excedent qi sunt
pringi la cheltuieli in anul 201!.

Se supune la vot. acest proiect de hotsrAre si se aprobi
cu 13 voturi "pentru".

2 . Proiect de hotd.rdre inifiat, de Primarul Comunei
Merigani priwind aprobarea bugetului TocaL aL Cotnunei
Merj-gani pentru anul 2076, a bugetului finanfat din
wenituri proprii ale Comrznej. Meriganj penttu anul 2076, a
utitizdrii parfial.e gi definitive a excedentului in sumi de
880 mii Lei pentru anu] 2076, J'istei de investifii pentru
anul 2076, numiruZui de Post:uri 9i fondului de salatii
aferente acesterla pentru anuJ' 2076, estimEriTe pentru anii
2077-2719 a bugetuJui' local al Comunei Metigani 7i
estim*riTe pentru anii 2077-2079 a bugetului finanfat din
venituri proprii ale Comunei Merigani.

Se dA citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului qi
avizului favorabil acordat de comisiile de specialitate din
cadrul Consiliului Local MeriEani.

Se supune Ia vot acest proiect de hotSrAre 9i se aprobi
cu L2 voturi '\pentru" gi un vot , , impottLvd, , al d-nuIui
Olteanu C-tin Rizvan.

Acesta invocb faptul cd nu i s-a comunicat din timp
bugetul local, aFa cd nu este in cunoqtin!5 de cauzS' qi
prin urmare nu aprobd

3 " Proiect de hotarire iniliat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea relelei gcol5re Pfatru unitSli1e
de i.nv5limint care vor funcliona in Comuna Merigani, in
anul scolar 20L6-2OL7.

Se de citire raportului compartimentului de
specialitate/ expunerii de motive a ini!iatorului 9i
avizului favorabil acordat de comisiile de specialitate din
cadrul Consiliului Local Merigani

Se supune la vot acest proiect de hotSrAre 9i se aprobi
cu 13 voturi \\pentrqr, . I r'-r' "

Se aduce la cunogtinla consiliului Local faptul-- cd OMV

PETROM a formulat plAngere prealabilS lmpotriva HCL privind
taxa de Mediu qi Avize drumuri comunale. Consilierii locali



cu unanimi-tate de voturi hotirdqte si se respingS aceast.S
pl6ngere.

Alte probleme:
D-nul consilier local Eremia Ion doreqte ca drumurile

sI fie reabilitate.
D-nul consil-ier local Grigrorescu AureLian intreabd cAnd

se va introduce ap6/ canal 1n satul VAlcelele.
D-nr-il consilier Iocal Tamag Ion, lntreabd cSnd se va

biga balastru Ei pe st.r5zil-e din satul MaIu Vdndt.
D-nul consilier Iocal Cilin Dumitru-Adrian informeazS

cE sunt foarte multe becuri- arse qi acestea ' si fie
schimbate.

D-nu1 consilier local Duminici Vasile informeazd c5 pe

drumul care duce Ia hidrocentalS de la Merigani-Borleqti
este plin de gunoaie. Solicitd sd fie luate mdsuri

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