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Are loc gedinla ordinari a Consiliului Local Merigani.
Sunt prezenti un numdr de 13 consilieri din 13.

Pregedinte de gedin!6 este d-nul consilier local Duminica Vasile.
Este prezent la aceastd Sedinta d-nul primar al Comunei Merigani, Ionescu

Marius-Luigi.
Din partea Asociatiei Partener pentru Tine, participa la sedinta d-l Dragos

Duta - Bunescu si d-na Sorina Duta - Bunescu.
De asemenea, ca urnare a solicitarii consiliului local, participa la sedinta o

parte dintre cadrele didactice din Corfltrna Merisani, inclusiv d-na Ionescu Adriana,
in calitate de director al Scolii girmnaziale Merisani.

Avand in vedere prezenta cadrelor didactice, se

dezbaterllor punctelor aflate pe ordinea de zi, sa se puna
situatia invatamantului in comuna noastra.

Principalele probleme care au necesitat prezenta cadrelor didactice la
sedinta, sunt legate de calitatea foarte scazuta a invatamantului din scolile aflate pe
r aza lo calitatii noastre si indi sciplina el evilor.

D-na Sorina Duta - Bunescu, reprezentanta APT, precizeaza ca sunt foarte
multe probleme legate de invatamantul local care trebuie discutate in aceasta
sedinta.

D-l presedinte de sedinta mentioneaza cateva din problemele sesizate de
consilierii locali, parinti si chiar de catre cadrele didactice, cum ar fi:

- rezultatele elevilor din comuna noastra la examenul de capacitate au fost
extrem de slabe;

- cadrele didactice nu au preocupare pentru crestfrea calit*ii invatamantului
in scolile din localitatea noastra;

- indisciplina elevilor a atins cote alarmante: lipsesc de la ore, se bat,
fumeaza, beau bauturi alcoolice si chiar se drogheazi;

- cadrele didactice refuza sa insoteasca'elevii in microbuzele scolare, astfel
ca exista riscul producerii unor grave accidente;

D-l presedinte de sedinta invita cadrele didactice sa se inscrie la cuvant si sa
informeze plenul sedintei de consiliu cu privire la masurile care au fosl.luate pentru
cresterea calitatii invatamantului si stoparea faptelor de indisciplina+,,in scolile
noastre.

Din partea cadrelor didactice i-a cuvantul d-na consilier psiholog Stan
Nicoleta. D-na ne informeaza aa a inaintat catre Inspectoratul scolar Arges un
raport privind violenta si indisciplina in scoli. Prin acest. 1profi a propus
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hotaraste aa inaintea
in discutie mai intai
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desfasurarea unor'ore privind prevenirea violentei si redactarea unui regulament
care sa fie respectat, atat de elevi, cat si de profesori.

D-na psiholog afirma ca se face consiliere in grup cu elevii pe tema
violentei, dar este foarte greu sa obtii rezultate imediate, deoarece elevii lipsesc
foarte mult de la scoala. Dansa precizeaza ca se ocupa de aproximativ 800 de elevi,
printre care si de cei din localitateanoastra.

In prezent, d-na psiholog ne informeaza ea are un studiu de caz 1a clasa IV -
a din Malu Vanat. Cu aceasta ocazie a constatat ca elevii de acolo au foarte multe
carente, lipsesc de la scoala si nu sunt educati in cadrul familiei.

D-na Ionescu Adriana - directorul scolii Merisani, precizeaza ca elevii, fie
nu vin la scoala, fie vin, dar pleaca mai devreme decat ora stabilita. In acest sens,

crede ca ar trebui luate masuri pentru ca acestia sa nu mai paraseasca incinta scolii
in timpul programului scolar.

Precizeaza ca aceste probleme sunt puse in discutie si in sedintele cu parintii
care au loc periodic.

D-l consilier local Dezrobitu Valeriu mentioneaza ca foarte multi copii din
localitatea noastra merg la scoala in Qpmuna Bascov. Considera ca ar trebui luate
masuri, astfel incat apesti copii sa,se idioarca la scolile din localitalea noastra.

D-l profesor Radu Victor ne informeaza ca in clasa la carc dansul este

diriginte, sunt numai doi elevi romani, restul fiind rudari si romi. Considera aa

acesta este motivul pentru eare parintii prefera sa duca copti la scoli din alte
localitati.

D-l viceprimar Calin lon considera ca profesorii nu mai au autoritate infata
elevilor.

D-l consilier local Dumitrescu Mihail afirma ca pe timpul mandatului
dansului de primar nu existau astfel de probleme, comunicarea intre scoala si
primarie fiind mult mai buna.

Se pune in discutie sesizarea d-lui consilier local Tamas Ion cu privire la
faptul ca d-l invatator Banica Daniel lipseste in fiecare zi de la prima ora.

D-l invatator Banica Daniel mentioneaza ca in fiecare zi, de la 8 la 9, clasa
dansului are ora cu profesorul de specialitate, respectiv, sport, religie, limba straina
etc. - i r.,

D-na Sorina Duta - Bunescu mentioneaza ca va solicitiaEordul consiliului
local ca APT sa se implice in ceea ce inseamna relatia primarie - scoala, astfel
incat sa se ajungala o mai buna colaborare si comunicare intre cele doua institutii.

D-l consilier local Gheorghe Marius propune sa se introduca paza in scoli
si profesorul de serviciu sa anunte parintii, atunci cand copii respectivi lipsesc de la
scoala.

D-na profesor Anghel Elena precizeaza aa se simte foarte jignita de
afirmatiile d-lor consilieri locali, deoarece dansa seimplica foarte mult'in.educarea
elevilor. 
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Presedintele de sedinta o intreaba pe d-na Ionescu Adriana, directorul scolii,
cu ce propuneri vine pentru rczolvareaproblemelor ridicate in aceasta sgdinta?
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D-na director mentioneaza ca in cadrul scolii Merisani s-au desfasurat
programe pentru prevenirea violentei in scoli. Mai mentioneaza ca de fiecare data
cand au fost probleme grave de indisciplina, a fost anuntatapolitia.

D-l profesor Radu Victor intreaba cand se acorda decontarile transportului
pentru profesori? Precizeaza ca in lunile septembrie - decembrie 2015 nu s-au
platit aceste decontari.

In urma discutiilor dintre cadrele didactice si consilierii
utmatorul acord:

locali, se ajunge la

- un reprezentant al scolii va insoti pernanent elevii in microbuzul scolar,
atatla dus cat si la intors;

- profesorul de serviciu se va implica mult mai mult in supravegherea
elevilor.

D-l Dragos Duta - Bunescu, reprezentantul APT, propune infiintarea unui
grup de lucru format din reprezentantii scolii, ai consiliuiui local, ai parintilor si
Asociatiei Partener pentru Tine, astfel incat sa se identifice un program de masuri
pentru remedierea situatiei invatamantului local.

Consiliul local este de acord cu/ryropunerea d-lui Dragos Duta - Bunescu.
Avand in ve(ere ca discufia lrivinfl invatamantul local a fost incheiata,

cadrele didactice parasesc sala de sedinta.
D-na Sorina Duta - Bunescu, reprezentantul APT, solicita consiliului local

un raport de activitate al asistentului'comunitar, avarrd in vedei" cuacesta se afla
pe organig rama primariei.

Se dI citire ordinii de ziz
1. Proiect de hotardre iniliat de primarul comunei

aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul2016.
Merigani privind

2. Alte probleme.
Pregedintele de sedinld supune la vot ordinea de zi qi se aprob6 cu

unanimitate de voturi .

se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarire iniliat de Primarul Ccimunii:*{eriqani privind

aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul20l6.
Se dd citire raportului compartimentului de specialitate, expunerii de motive

a iniliatorului si avizului favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local Merigani.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re si se aprobi .cu 12 voturittpentru" si un vot '6impotriva" al d-lui consilier locaf Olteanu Constantin
Razvan.
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2. Alte probleme:
D-nul consilier local Cristache Ion inform eaza ca in urma amenajarii garlei

Valea Belului, gospodaria d-lui Muscel Iulian a ramas izolata fata d{dru-rt d.
acces. Solicita gasirea unei solutii de remediere a situatiei c:reata. .., .t1,,{),
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D-nul consilier local Serban Vasile solicita sa fie sapat un sant la Borlesti,
in dreptul proprietatii lui Zidu Cornel.

D-nul consilier local Tamag [on, intreabS de ce consilierii locali nu au
primit indemnizatia completa pentru luna februarie?

D-l consilier juridic il informeaza ca in luna februarie au avut loc numai
doua sedinte.

D-nul consilier local Eremia Ion solicita sa fie curatate toate santurile din
comuna.

D-nul consilier local Dumitrescu Mihail solicita ca la urmatoarea sedinta
ordinara sa fie informat cu privire la urmatoarble aspecte:

- cat a costat proiectul de apa la Malu Vanat si cat a coastat racordarea,
precum si care este firma care a construit instalatia ?

- cat s-a incasat din inchirierea caminelor culturale ?
- raport de activitate al buldoexcavatorului primariei;
- cine citeste contoarele de apa in Malu Yanat?
- toate sumele cheltuite(platite) in anul 2015.
D-nul consilier local Marin Vasile solicita sa fie reparata ulita de la

Capatanesti, la intrare. t,f/
D-nul consiligr local Dezrgbittl'Valeriu solicita sa fie amenajata o trecere

peste santul care s-a sapat pe Aleea Castanilor in satul Merisani, deoarece nu se

mai poate ajunge cu utilaje agricole la terenurile din zona.
D-nul consilier local Gheorghe Marius solicita urmatoal6le:
- sa fie dalat din nou santul de la Yarzaru, dalele fiind scoase de catre firma

care a construit reteaua de apa si canalizare;
- sa fie montata o camera de luat vederi pe ulita "La blondina" in punctul "la

nea Onica";
- sa se refaca drumul din lunca Merisaniului;
D-nul consilier local Calin Adrian solicita o masina cu piatra pe strada

Valea Izvorului si informeaza ca pe drumul centralei au fost depozitate gramezi de
gunoi si pamant.

D-nul consilier local Olteanu Constantin Razvan solicita aducerea la starea

initiala a drumurilor din satul Merisani, deteriorate ca urrnare a introducerii retelei
de apa. '1 ..,,*,-:+.,

Domnul primar este nemultumit de faptul ca d-nii consilieri locali nu au

aprobat proiectul de hotarare privind asfaltarea celor 3 drumuri din comuna, din
satul Borlesti si Dobrogostea, motivandu-se faptul ca sumele din deviz sunt foarte
mari, in schimb ce, in prima parte a mandatului, consilierii locali au fost de acord
cu plata sumei de 60.000 lei ce a constituit consultanta contractata de catre fostul
primar Dumitrescu Mihail pentru un proiect ramas fara finalitate.

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

PRE9EDINTE DE SEDINTA,
CroitoruDuminica Vasile


