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JI'DETUL ARGES
CONSILIUL LOCAI

Merigani.
Sunt prezenli un numdr
PreEedinte de gedin!5

DESROBITU VAIERIU.

AL COMT'NEI MERISANI

PROCES \IERBAL
incheiat azL 23 .t2. 2015

Are loc Eedinla ordinari a consiliului Local

de 13 consilieri dln 13.
este d-nu1 consilier focal

La Eedin!5 participS Ei
d-nul Ionescu Marlus-Luigi

Primarul Comunei- MeriEani

Secretarul comunei supune aprobSrii Consiliului
Local procesul-verbal din Eedin!a anterioar6, acesta
f iind aprobat cu 13 voturi. , ,Pentru, ,

Se di citire ordinii de zLz
1. Proiect de hotarAre ini!iat de Primarul- Comunei

Meriqani privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actilral :- zaL:-, pentru obiectivul de investilii
"ReaI Lzare sistem de canal LZaTe Ei stalie de epurare in
satul Merisani, Comuna MeriEani, Judelul ArgeE".

2. Proiect de hotardre ini!iat de Primarul Comunei
MeriEani privind lnsuEirea de citre Consiliul Local
MeriEani a listei cu debitorii declara!i 1n stare de
insolvabilitate care nu au veni-turi urmdribile.

3. Proiect de hotardre iniliat de Primarul Comunei

MeriEani pentru aprobarea menlinerii unitalj-i
administrativ-teritoriale Comuna Meri-9ani in cadrul
Asocia!iei Consor!iului Zonal Topoloveni, desemnarea
reprezentantuluj- Consiliulul Local 1n cadrul
Asocia!iei Consor!iului ZonaL Topolovenj-, precum Ei
pentru insusirea Statutului actual rV.aL al Asocia!iei
Consor!iu1ui Zonal Topoloveni.

4 " Proiect de hotardre iniliat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea cotiza!iei pe anul 2016
pentru suslinerea cheltuielilor materiale ocazionate de
func!ionarea Compartimentului de audit public intern
din cadrul Asocialiei Consorliul Zonal Topoloveni

5. Proi-ect de hotSrare ini!iat de Primar.uI. comunei
MeriEani privind aprobarea modificSrii-r, 9r-



completSril inventaruluj- domeniului public al Comunei
MeriEani.

6 " Alte probleme.
D-nul Primar propune suplimentarea ordinri ie zL cu

doui proiecte de hot5rAre Ei anume: | ,Proiect de
hotd.rire initiat de Prima.rul Comunei Merigani privind
incadrarea in categoria funcf,ionald de dntmuri comurtale
a utaor drumuri nenominalizate" Ei ,,Proiect de hotdrAre
initiat de Primarul Comunei Merigani privind
prelungirea valabiTitd;,ii PTanului Urbanistic GeneraT
al Comunei Merisarai. "

D-nul primar mai- propune ca primul proiec-' de
hotdrAre cu care s-a suplimentat ordinea de za sd fie
de zbdtut lnaintea proiectului de hot5rAre prr..,ind
aprobarea modificdrii qi completSrii invenr-arului
domeniului public aI Comunei Merigani, d-nii consrlieri
locali fiind de acord cu unanimitate de voturi.

PreEedintele de sedinfS supune la vot ordinea Ce zL
aga cum a fost suplimentat5 gi se aprobS cu unanj-mitate
de voturi-. i r ,

Se trece Ia dezbaterea punctelor de pe ordinea de
zt:

1. Proiect de hotarAre initiat de Primarul Coaunei
Merigani priwind aprobarea indicatoriTor tehnico-
economici, actualizati, pentru obiectivtzl de investitii
"ReaJ-izare sistern de canalizare 7i staf,ie de epurare in
satul Merisani, Comuna Meriqani, Judelul Arges" .

Se da citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!latoruluj- gi
avizului favorabil acordat de comisiile de specral-rtate
din cadrul Consiliului Local Merigani.

Se supune la vot. acest proiect de hotdr6re gi se
aprobi cu L2 voturi "pentru" gi un vot , , abfinere" aI
d-nuLui consilier loca1 Olteanu Rizvah C-tin.

2. Proiect de hotarlre inil,iat de Primarul Comunei
Merigani privind insusirea de cd.tre consiTiul Loc.a7
Merisani a Tistei cu debitorii declarati i-n stare de
insolvabiTitate care rau. au venituri unniribile.

Se de citire raportului compartimentului de
special-itate, expunerli de motive a ini!latoru]-ui gi
av:-zelor f avorabile acordate de comis_1ile de
specialitate din cadrul- Consiliului LocaI Merigarn+.
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Se supune 1a vot acest proiect de hotSrAre gi se
aprobi cu L2 voturi "pentru" gi un vot , , ablinere" aI
d-nului consilier local- Olteanu Rizvan C-tin.

3 . Proiect de hotarS.re inif.iat de Prima.rul Comunei
Merigani pentru aprobarea mentinerii unitdlii
afu.inistrativ-teritoriale Comuna Merigani in cadrul
Asociatiei Consortiului Zonal TopoTovetti, deseznnarea
reprezentantului ConsiTiului Local in cadrul
Asociaf.iei Consortiului Zonal TopoToveni, precum gi
pentru insusirea Statutului actualizat al Asociatiei
Consorliului Zonal Topoloveni.

Se da citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului gi
avlzelor favorabile acordate de comisiile de
specialitate din cadrul Consiliului Local Merigani.

Se supune Ia vot acest proiect de hotSrdre Ei se
aprobi cu L2 voturi "pentru" gi un vot , , ablinere" aI
d-nu1ui consilier local Olteanu Rizvan C-tin.

4 . Proiect de hotarAre inif,iat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea cotizaf.iei pe anul 2076
pentru sustinerea cheltuieTiTor materiale ocazionate de
funclionarea Comparti mentului de audit pttblic intern
din cadrul Asocial,iei Consorf,iul Zonal TopoToveni

Se da citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului gi
avlzelor favorabile acordate de comisiile de
specialitate din cadrul Consiliului Local Mer1gan1.

Se supune Ia vot acest proiect de hotSrAre Ei se
aprobi cu L2 voturi "pentru" gi un vot , , abfinere" al
d-nu1ui consilier local Olteanu R5.zvan C-t,in.

5 . Proiect de hotd.rdre iniliat de Pritnarul Comunei
Merigani privind incadrarea in categgria functionaTd. de
d.rumuri comunale a ur7.or d.rumuri n"ro*|-ralizate

Se de citire raportulul compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avlzelor favorabile acordate de comisiile Ce
specialitate din cadrul Consiliului Local Meriqani.

Se supune la vot acest proiect de hotSrAre;i se
aprobi cu L2 voturi "pentru" ;i un vot , , ablinere" aI
d-nului consilier Iocal Olteanu Rizvan C-tin. ..-:.1



6. Proiect de hotd.r6.re initiat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea modificdrii SI
cornpletdrii inventarului domeniului pttblic al Comunei
Meriqani.

Se de citire raportului- compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avlzelor favorabile acordate de comisiile Ce
specialitate din cadrul Consilj-u1ui Local MeriEani.

Se supune 1a vot acest proiect de hotdr6re gr- se
aprobi cu L2 voturi "pentru" gi un vot , , abtinere" aI
d-nului consilier local Olteanu' Rizvan C-tin.

7 . Proiect de hotd.r6.re inif.iat de Printa.ruT Coantrtei
Merigani privind preTungirea walabilitd|ii PTanuTui
Urbanistic General al Comunei Merisani.

Se de citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului gi
avlzelor favorabile acordate de comisiile Ce

specialitate din cadrul Consiliului Loca} MeriEani.
Se supune 1a vot acest proiect Ce hotirAre gi se

aprobi cu L2 yoturi "pgntru" ;i un vot , , ablinere" aI
d-nu1ui consilier ].oca]. Olteanu Rdzvan C-tin.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces
verbal.

PRE$EDfNTE DE SEDINTA,
DESROBITU VAIERIU
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