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.TUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAI. AL COMT'NEI MERISA}TI

PROCES \IERBAL
incheiat azL 29 . 05 . 2015

Are loc sedinta ordinari a Consiliului Local
MeriEani.

Sunt prezenli un numdr de L2 consilieri din 13.
Pregedinte de gedin!5 este d*nul consilier local

OLTEAI{U C.TTN NAZVAU
D-nul $erban Gabr j-el, avAnd f unc!ia de consilier

juridic supune aprobdrii Consiliului Local procesul-
verbal drn gedin!a anterioarS, acesta fiind aprobat cu
L2 voturi , rpentru,

Se de citire ordinii de zL:
1. Proiect de hota16re ini!iat de Primarul Comunei

MeriEani privind aprobarea planului de ocupare a
funct i i lor publice din caCrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Merisani, pentru
anul 20]-5.

2. Proiect de hotarAre ini!iat de Primarul Comunei
MeriEani privind aprobarea organigramei, statului de
functii gi numirului de personal din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Merisani pentru anul
20L5.

3. Proiect de hotdrAre inilrat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea actual tzb.r:-:- PIanuIui de
anal-iz5 qi acoperire a riscurilor l-a nivelul Comunei
MeriEani.

4. Alte probleme.
Pregedintele de sedintS su'pune Ia

qi se aprobd cu unanimitate de voturi.
Se trece Ia dezbaterea punctelor

zL:
1. Proiect de hotarAre initiat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate aI Primarului Comunei Merigani, pentru
anu]. 2015.

Se da citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!ia$.oru1ui,

vot ordinea de zL

de pe ordinea de

avizului favorabil acordat de ANFP si avizulur



favorabil acordat de comisia de specialitate Cin caOrul
Consiliului Local Merigani.

Se supune la vot acest proiect de hotSrdre -q- se
aprobi cu L2 voturi "pentru".

2. Proiect. de hotarAre iniliat de Primarul Comunei
Meriqani privind aprobarea organigramei, statului de
funclii Ei numSrului de personal dln aparatul ie
specialitate al Primarului Comunei Meri-9ani pentru anul
an 1trLVLJ.

Se da citire raportului compartimentului Ce

specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avizului favorabil acordat de comisla de specialitate
din cadrul Consiliului Local Merigani.

Se supune la vot acest proiect de hotSrAre Ei se
aprobi cu L2 voturi "pentru".

3. Proiect de hotirAre iniliat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea actuali z6.rLi Planului de
analizi gi acoperire a riscuriLor Ia niveLuJ- Comunei
Merigani .

Se de citire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!i-atorului 9i
avizul-ui favorabil acordat de comisia de specialitate
din cadrul Consiliului Local Meriqani.

Se supune la vot acest proiect de hotSr6re Ei se
aprobi cu L2 voturi "pentru".

4.A1te probleme
Sunt prezen!i 1a Eedin!5 reprezentan!ii ONG APT

Du!5-Bunescu Sorina pi Du!5-Bunescu DragoE. D-na Du!5
Bunescu Sorina prezintd o informare cu privire 1a
dezbaterea publicS efectuatd cu cetS!enii Cin satul
MeriEani referitoare 1a refacerea trotuarului dintre
PoEta Merigani gi Primdria MeriEani. D-nul Du!5 Bunescu
DragoE afirmS ci cetSlenii satului Merigani sunt
dornici de voluntariat cu privire Ia aceastd ac!iune.

D-nul- Olteanu C-tin Rdzvan preci zeazd c5 doneazi 3

maEini de balastru Ei indemni zalra de consilier pe o
tun5. De asemenea afirmd cI este dispus s5 intocmeascb
proiectul tehnic pentru aceastS ac!i-une. D-nul
Dumitrescu Mihail- afirm5 c5 astfel de trotuare trebuie
realtzaLe gi in Dobrogostea

D-nul consilier local Marin Vasile so!"icrt5 ca
inspect.orul cu atribu!ii de mediu, si ia misur{},9 care



/

se impun cu persoanele care nu
ganluri1e.

si-au amenaj at

D-nul consilier local Eremia Ion solicitd sd fie
prevd zul:- bani din buqretul local pentru re f acerea
trotuarului. AfirmS ci va dona indemnizaEta de
consilier.

D-nul consilier local $erban VasiLe sus!ine cd
proiectul pentru apd/ canal BorleEti este greEit.
SolicitS prezen!a dirigintelui de Eantier 1a urmdtoarea
gedin!5 de consitiu. De asemenea solicitS cd, Ia
gedin!a urmitoare sd se prezinte situa!ia IucrSrilor
efectuate de beneficiarii Legii 4L6/200I, pentru luna
mai 20t5.

D-nuI consilier local Grigorescu AureLian afirmd
c5 OMV ar trebui si participe cu bani pentru refacerea
trotuarului-.

D-nuI consilier IocaI Desrobitu Valeriu considerd
cd ar trebui sb se identifice sursa de finanlare pentru
trotuar din bugetul Ioca1.

D-nul consilier local CSLin Adrian intreabS de ce
se inchide parcul de joacd de la MeriEani. De asemenea
soliciti ca firma care real tzeazZ, re!eaua de apa 9i
canal si refacS drumurile.

D-nul consilier local Duminici Vasile afirmd c5 nu
s-a refScut fAntAna de la grddina lui ,,odche,, gi
fAntAna de Ia parcare. Solicit5 sd se identifice unde
sunt dalele cu care a fost Calat trotuarul dintre Pogta
RomdnS Ei Primdri Merigani. De asemenea lntreabS unde
sunt !evile care trebuiau montate in MeriEani pentru
d^ry4
Yqav.

D-nul consilier loca1 Gheorghe Marius-Antonio
soliciti si se amena j eze un drum i.n punctul , , La
Plut5r rdeoarece a fost distrus de ap5, pentru ci este
greu de mers cu tractorul gi utiJ-aje1e agricole.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces
verbal.

PRESED INTA,
OLTEA}TI.I;
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