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.II'DETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMT'NEI MERISANI

PROCES VERBAL
incheiat azi 30 .0 4 "20L5

Are loc sedinta ordinari a Consiliului Local
Merj-Eani.

Sunt prezenli un numbr de 13 consllieri din 13.
PreEedinte Ce gedin!5 este d-nul consilier loca1

Marin Vasile
D*nul $erban GabrieI, avAnd func!ia de consilier

j uridic supune aprobSrii Consiliul-ui Local procesul-
verbal- din Eedin!a anterioarS, acesta fiind aprobat cu
13 voturi ,,pentru,

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

Meriqani privind asocierea Comunei MeriEani 1a ASOCIATIA
GAL , , PA$I CATRE VIITOR- "

2 " Proiect de hotarAre ini!iat de consilierul local
Dumitrescu MihaiI privind j-nstituirea taxei locale pentru
activitstile cu impact asupra mediului inconjur5tor"

3 " Proiect de hotarAre inl-!iat de consilierul local
Dumitrescu Mihail privind instituirea taxei Iocale pentru
de!inerea sau util Lzarea echipamentelor qi utilalelor
destinate obtinerri de venituri care folosesc
infrastructura publicd localS.

4. Proiect de hotarSre ini!iat de Primarul Comunei
Meriqani privind stabilirea unor amplasamente pentru
depozitarea deEeurilor provenite din construc!ii 9i
CemolSri din Comuna Merigani precum gi modalitatea de
depoz,.Lare a degeurilor biodegradabile provenite Cin
goqpodbriile populaliei din Comuna Meriqani.

5. Proiect de hotar3re ini!iat de consilierul local
Duminicd Vasile privind aprobarea regular:-zZrr-:- pArAurilor
,rPrib,a 141-cZ.", rrPriba Mare", "Tigancar, gi,,SLoLa",
precum gi amenajarea Ei regularlzarea zonei de scurqere a

apeior din zana impSduritd Cin amonte de strdzlLe ,,Aleea
Castani Lor" ( respectiv executarea unuj- San! colector de
scurgiere a apelor rezultate din ploi pe marqinea sLrdz:-:-,
cdt gi reabilitarea strdzii pe toatd lungimea) 9i
,,YLginiLor", situate 1n satul Merigani

6 Proiect de hotarAre ini!iat de Primar:g-1' Comunei
Meriqani privind aprobarea concesipnSrii prin f*i€ita!ie



publicS a corpuluj- de clSdire veche din pct. , , $coal5
GimnazialS Dobrogostea. "

Preqedintel-e de sedinti supune la vot ordinea de 21-

Si se aproba cu unanimitate Ce voturj-.
Se trece Ia dezbaterea Punctelor de Pe ordinea de

zi:
1. proiect de hotarAre iniliat de Primarul Comunei

Merigani privind asocierea Comunei Merisani Ia ASOCIATIA
GAL , , PASr CAtng VrrToR' .

se da ciLire raportului compartimentului de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului,
avizului favorabil acordaL de ANFP 9i avizului
favorabil acordat de comisia Ce specialitate din cadrul
Consiliului Local- Merigani.

Se supune Ia vot acest proi-ect de hotSrAre 9i se
aprobi cu 13 voturi "pentru" "

2. Proiect de hotarire iniliat de consilierul local
Dumitrescu Mihail privind instituirea taxei Ioca1e pentru >.

activitiliIe cu impact asupra mediului inconjuritor.
se da citire raportului compartimentului de

special-itate, expunerii de motive a ini!iatorului 9i
avizului favorabil acorCat de comisi-a de specialitate
din cadrul- Consiliului Local MeriEani.

se supune la vot acest prolect de hotSrdre Ei se
aprob; cu L2 voturi "pentru" 9i un vot ablinere aI
d-nuIui consilier Iocal Gheorghe Marius-Arrtonio.

3. Proiect de hotarAre iniliat de consilierul local
Dumitrescu Mihail privind instituirea taxei locale pentru
delinerea sau utilizarea echipamentelor 9i utilajelor
destinate oblinerii de venituri care folosesc
infrastructura publici loca1i.

se de citire raportului compartimentului de
specialitate, expuner j-i de mot j-ve a ini!iatorului Ei v
avizului favorabil acord.at de comisj-a de speci-alitate
din cadrul- Consil-iului Local Merigani.

Se supune Ia vot acest proiect de hotSrAre Ei se
aprobi cu L2 voturi "pentru" 9i un vot ablinere aI
d-nului consi-Iier loca1 Gheorghe Marius-Antonio.

4. Proiect de hotar6re iniliat de Primarul Comunei
Merigani privind stabilirea unor amplasamente pentru
depozitarea degeurilor provenite din construclii gi
demoliri din Comuna Merisani Precum gi modalitatea de
depozitare a de;eurilor biodegradabile proverlite din

, gospodiriile popuJ-afiei din Comuna Merigani.
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Se da citire raportului compartimentului de
specialitat.e, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avizului favorabil acordat de comisia de specialitate
din cadrul Consiliului Local Merigani.

r1Se supune la vot acest proiect de hotdrS.re si se
aprobi cu 13 voturi "pentru"

5. Proiect de hotarAre iniliat de consilierul loca1
Duminici Vasile privind aprobarea regularizirii piriurilor
,rPriba Mici"t ttPriba Mare", "Tiganca, , ;i , ,SEoLa't ,
precum gi amenajarea gi regularizarea zonei de scurgere a
apelor din zona impiduriti din amonte de strizile ,,A1eea
CastaniLor" (respectiv executarea unui gan! colector de
scurgere a apeJ.or rezultate din ploi Pe marginea strizii,
cit gi reabilitarea strizii pe toati lungimea) gi
, rVisinilor", si-tuate i.n satul Merisani.

Se de citire raportului compartimentuiui de
specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avizului favorabil acordat de comisia de specialitate
din cadrul- Consiliului LocaI Merigani.

Se supllne la vot acest proiect de hotSrAre gi se
aprobi cu 13 voturi "pentru"

6.AIte probleme
D-nuI consilier local Desrobitu Valeriu informeazi

c5 a inceput s5 amenaj eze locul pentru amplasarea
containerelor pentru gunoi pe strada ,,YLlelor, dar
intAmpinS opazi!ie din partea d-nu1ui Bo!i15 D-tru.

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

PREgFErNpr,,'OU SEDTNTA,*:w


