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Prezentul Raport se intemeiazd pe baza prevederilor
art.63 alin. (3) Iitera "a", din Legea nr.2t5/2001, privind
administratia publicd IocaIS, repubticatS, actualizat5.

Principal-ul obiectiv al anului 2014, a f ost acela de a
continua demersurile lncepute in tot ceea ce reprezintd
int.eresele q i nevo j- 1e cetSteni 1or, de apl icarea in mod
corect a acLelor normative gi a legisla!iei emise de
autoritSli1e competente .

in anul 2OI4 Administra!ia s-a strSduit sd gdseascd
cele mai bune solu!ii pentru o gospodSrire judicioasd a
banilor publici.

ln primul rAnd ne-am asigurat cd pentru proiectul
t t Extinderea gi reabilitarea infrastructurii de ape Ei

apA uzat6. in Judelul ArgeQr r este vorba de introducerea
relelei de ap5 Ei canalLzare in sate.l-e Virzaru, Dobrogostea
9i Borlesti, pentru care SC APA CANAL 2000 SA Pitegti a
ob!inut finan!are in cadrul POS MEDIU-Axa prioritari 7,
avem de urtde suporta contribufiiJ.e de 28 cofinanlare de 7a
Bugetul LocaL gi cota de 6 r 58 -cotd. pa.rte cheLtuieli
o:pJ-imentare acliuni in coryTetarea proiectului care sunt
in vaToare t?taJ,d, de aproximatiw 7.829.687 lei, surrd care
va fi suportatd. din BugetuL Local.

De asemenea prin Grupul de 'Ac!iune Local5 finutul
Argegul de Mij loc au fost accesate 2 proiecLe cu finanlare
nerambursabilS M322 gi anume:

La data de 24.1,0.20L3 am semnat .contractul de
finanlare nr. C4133220t7230356001 pentru obiectivul de
investilii ,,Retaoware gi antenajare sal,d, de sport, in satul-
Dobrogostea, pct. , , $coala Dobrogostea" , din Comuna
Merisani, JudeluJ Argeg", in val-oare de 426.268 lei, buget
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actual-izat conform Actul-ui AdilionaJ nr. 2 din 10.07.2074,
La contractuL de finanfare nenfionat mai sus in vaLoate
finafd de 397.926 Lei, obiectiv finalizat;

-La data de 14.02.20L4 am semnat contractul de
finanlare nr. C41332207L230356008, pentru obiectivul de
investilii ,,tnfiintarea. gi dotarea serviciului pttblic de
artministrare a domeniului pttblic qi privat din Comuna
Merisani, Judelul Argeg" , in vafoare de 447.278 lei,
obiectiv i.n cura de finalizare.

AIte investit,ii importante :

Pentru comunitatea din satul- MaIu VAndt, care nu avea
nici o sursd de ape au fost realtzate urmStoarele
obiective:

, , Executie foraj pentru alimentarea cu aPa prin
f6ntAni -publice a satului Malu Vinit, Comuna Merigani,
.Tude!u1 Arge;" obiect.iv f inan!at din Buget LocaI qi din
sume defalcate din taxa pe valoarea addugat5 $i impozit pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate de
Consiliu Jude[eanr cu o valoare de 268.4L6 ].ei firi TVA;

- r r Real-izare sistem de alimentare cu aPe in satul Malu
Vinit, Comuna Merisani, ,Iudelul Argteg", obiectiv f inanlat
din_ Buget Local qi prin Programul Nat.ional de Dezvoltare
Local-5, cu o valoare de 440.000 lei firi TVA;

De asemenea a fost atribuit contractul pentru
obiectivul de investitii "ReaJ-j.zarea unei centraLe
f otovoltaice c,onectatd La refeaua. pttblicd de energie
electricd, prin utiTizarea energj.ei solare ca resursd
energet,icd. de 250 KWp in Comuna Merigani, judetuJ- Argeg" .

Valoarea obiectivului- de investi!ii in urma licitaliei este
de 1.096.L47 lei fir5 TVA, sumi oblinut5 prln imprumut de
la Eondul Romdn pentru Eficien!a Energiei a1 cSrui obiect
principal de activitate constE in finantarea proiectelor de
investitii pentru creqterea eficienfei utill-zZ.rl-:- energiei
in RomAnia. De asemenea valoarea de racordare Ia Sistemul
Energetic Nalional este de 381.760 lei fdri TVA.

Prin real-izarea si implementarea acestui proiect,
bugetul local va face economie cu privire la cheltuielile
aferente fact.urilor de electricitate pentru U.A.T Meriqani
si institutiile subordonate precum si pentru iluminatul
public. De asemenea anual in Bugetul Local vor intra sume
de bani aferente certificatelor verzi deoarece investi!ia
este fdcutS de comunS gi nu prin fonduri' europene sau
investi-tori.



-A fost final tzaL obiectivul de investilii
, , Construclie baz1. sportivl multifunc!ional5, sat VAIceIe,
Comuna Merigani, Judelul Argeg".

in anul 2074 Activitatea PrimSriei Merigani a fost
supusd mlsiunii de Audit qi Control a Curlii de Conturi a

Romdniei-Camera de Conturi Argeg gi Misiunii de audit
intern al Consorliul-ui Zona1 Topoloveni.

A fost prezentat Consiliului Local Merigani Raportul de
Audit Einanci-ar al Camerei de Conturi ArgeE Ei Decizia nr.
48/2074 a Camerei de Conturi Afgeg, in gedinla ordj-nard din
data de 19.12.20\4.

Tot 1n anul 2014 Comuna Merigani a primit de la
Ministerul Dezvoltdrii un OpeI Movano microbuz scolar"
16+1 locuri-, care va rula incepAnd cu luna Martie a anului-
2015.

ln anul 20L5 dori-m sE final :-zdm investiliiIe menlionate
mai sus gi sd realizdm sistemul- de apa qi canalLzare in
satul Merigani obiectiv care va fi flnanlat din Bugetul
Local gi sperdm prin Programul Na!iona1 de Dezvoltare
LocaId.

Ve mulfumesc pentru sprij inul pe care mi I-aEi acordat
in -anul 2A14 qi sper si fili alSturl de mine pentru ca
ast.fel sd putem finaliza proiectele aflate in curs de
derul-are precum gi materializarea celor viitoare.

Toate acestea au fost posibiJ'e cu spriii,nul duwteavoastrd, aI
pldtitorilor d? t4xe gi

iry>ozite, dar Fi datoritd. angajatiLor din cadrul Pridrieir a
Consiliulai Local care ,au inFeJ-es datoria lor fatd de

c,omunitate.
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