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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERIȘANI 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat azi 29.02.2016 

 

 Are loc ședința ordinară a Consiliului Local Merișani. 

Sunt prezenți un număr de 11 consilieri din 13, lipsă 

fiind d-nul consilier local Olteanu C-tin Răzvan și d-nul 

consilier local Șerban Vasile, acesta din urmă motivând 

verbal că nu a putut pleca de la serviciu. 

 Președinte de ședință este d-nul consilier local 

Duminică Vasile. 

 Este prezent la această ședință d-nul primar al Comunei 

Merișani, Ionescu Marius-Luigi .  

De asemenea este prezentă la ședință și d-na Duță-

Bunescu Sorina.   

Se dă citire procesului-verbal din ședința anterioară.   

După citirea procesului-verbal, d-na Duță-Bunescu 

Sorina solicită permisiunea de a interveni și precizează 

că, anterior ședinței ordinare din luna ianuarie 2016, a 

înaintat Consiliului Local Merișani o cerere privind 

organizarea unei dezbateri publice pentru aprobarea 

bugetului local pe anul 2016. Consideră că d-nul consilier 

juridic Șerban Gabriel trebuia să aducă la cunoștință acest 

fapt consilierilor locali și deasemenea să se consemneze în 

procesul-verbal de ședință.  

D-nul președinte de ședință Duminică Vasile menționează 

că se va lua act de această situație prin consemnarea în 

prezentul proces-verbal. 

Se supune la vot procesul-verbal din ședința anterioară 

și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se dă citire ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi 

procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 

în baza Legii 248/2015. 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea rectificării Bugetului Local al 

Comunei Merișani pe anul 2016. 

3.Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea menținerii calității de membru 

fondator al UAT Merișani, județul Argeș, al Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc.   

4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări 

de interes local pentru anul 2016, conform Art. 6, alin.(7) 



din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 

actualizată. 

5. Proiect de hotarâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltare drumuri în 

Comuna Merișani, Județul Argeș.” 

6.Alte probleme. 

Preşedintele de sedinţă supune la vot ordinea de zi şi 

se aprobă cu unanimitate de voturi .  

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:  

1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi 

procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 

în baza Legii 248/2015. 

Se dă citire raportului compartimentului de 

specialitate, expunerii de motive a inițiatorului și 

avizului favorabil acordat de comisiile de specialitate din 

cadrul Consiliului Local Merișani. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre și se aprobă 

cu 11 voturi “pentru”. 

2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea rectificării Bugetului Local al 

Comunei Merișani pe anul 2016. 

Se menționează că la dosar există expunerea de motive a 

inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate, 

și avizele favorabile acordate de comisiile de specialitate 

din cadrul Consiliului Local Merișani. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre și se aprobă 

cu 11 voturi “pentru”. 

3. Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea menținerii calității de membru 

fondator al UAT Merișani, județul Argeș, al Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc.   

Se menționează că la dosar există expunerea de motive a 

inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate, 

și avizele favorabile acordate de comisiile de specialitate 

din cadrul Consiliului Local Merișani. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre și se aprobă 

cu 11 voturi “pentru”. 

4. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări 

de interes local pentru anul 2016, conform Art. 6, alin.(7) 

din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 

actualizată. 

Se menționează că la dosar există expunerea de motive a 

inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate, 

și avizele favorabile acordate de comisiile de specialitate 

din cadrul Consiliului Local Merișani. 



Se supune la vot acest proiect de hotărâre și se aprobă 

cu 11 voturi “pentru”. 

5. Proiect de hotarâre inițiat de Primarul Comunei 

Merişani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltare drumuri în 

Comuna Merișani, Județul Argeș.” 

Se menționează că la dosar există expunerea de motive a 

inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate, 

și avizele acordate de comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Merișani, după cum urmează:aviz favorabil 

din partea comisiei economice și aviz nefavorabil din  

partea comisiilor juridice și de cultură.   

Se poartă discuții cu privire la acest proiect de 

hotărâre, majoritatea consilierilor locali având obiecțiuni 

cu privire la anumite prețuri de la capitolul 3 din devizul 

general.D-nul consilier local Dumitrescu Mihail  a avut 

obiecțiuni cu privire la costul total al investiției. 

D-nul primar informează Consiliul Local că investiția 

presupune  decopertarea în prealabil a stratului rutier, 

pregătirea pentru asfaltare și asfaltarea propriu-zisă,   

betonarea șanțurilor și podețe la fiecare gospodărie precum 

și traversări și  ziduri de sprijin unde va fi cazul. 

Se supune la vot acest proiect de hotărâre, acesta 

fiind respins după cum urmează: 4 voturi ,,pentru,, (Călin 

Ion, Călin Dumitru-Adrian, Gheorghe Marius-Antonio și 

Desrobitu Valeriu), 4 voturi ,,împotrivă,, (Dumitrescu 

Mihail, Grigorescu Aurelian, Duminică Vasile și Tamaș Ion) 

și 3 voturi ,,abținere,, (Marin Vasile, Eremia Ion și 

Cristache Ion). 

Alte probleme: 

D-nul consilier local Gheorghe Marius-Antonio, întreabă 

când se va rezolva problema ridicată de dânsul la ședința 

anterioară, respectiv reamenajarea șanțului de la Vărzaru 

cu dale din beton așa cum a fost înainte. 

 D-nul Primar răspunde că lucrarea nu a fost 

finalizată. 

  D-nul consilier local Călin Dumitru-Adrian întreabă 

dacă s-a rezolvat ceva cu achiziția de balastru pentru 

drumuri. 

D-nul Primar informează că achiziția se va face din 

SEAP și procedura mai durează. 

D-nul consilier local Duminică Vasile pune în discuție 

problema parcului de joacă de la Merișani informând că, 

cetățenii se plâng că anumite persoane își fac necesitățile 

chiar pe leagăne ceea ce este inadmisibil. Solicită să fie 

stabilit un program pentru accesul la acest parc și 

montarea de camere de luat vederi cu vizibilitate către 

parc și curtea școlilor. 

D-nul consilier local Dumintrescu Mihail solicită ca la 

ședința următoare să se prezinte d-na Director de la Școala 



Merișani pentru a discuta anumite probleme ce țin de 

activitatea școlară. 

D-nul consilier local Tamaș Ion readuce în discuție 

problema legată de nerespectare programului d-nului 

învățător Bănică.  

De asemenea menționează că nu se respectă solicitarea 

Primăriei Merișani, ca transportul de copii să fie însoțit 

de un cadru didactic. 

Consideră că elevii trebuie supravegheați chiar și în 

curtea școlii de un cadru didactic, având în vedere 

evenimentele negative care s-au întâmplat la școlile din 

comună. 

 La sfârșitul ședinței s-a prezentat și d-nul consilier 

local Olteanu Răzvan-Constantin. 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – 

verbal.   

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ 

 DUMINICĂ VASILE 


