
JUDETUL ARGE$
coNSrLruL LOCA], AJ, COMUNET MERTSANT

PROCES \TERBAI.
incheiat azL 30.09 .2OLs

Are loc gedinla ordinari a Consitiului Local Meriqani '

sunt prezenli un numSr de 13 consitieri din 13.
pregedinte de gedin!5 este d-nuI consilier Iocal Cif'fN

DUMITRU-ADRIAN.
Secretarul comunei supune aprobdrii Consiliutui LocaI

procesul-verbal din gedinla anterio ard, acesta fiind
aprobat cu 13 voturi , rPentru,,

Se de citire ordinii de zL:
1. Proiect de hotir3re ini!iat de Primarul Comunei

Meriqani privind aprobarea rectificirii Bugetului Local al
Comunei Meriqani, Pe anul 20L5.

2. Proiect de hotSrAre iniliat de Primarul- Comunei

Meriqani privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actual rzalr, pentru obiectivul de investi!ii
"Real Lzare sis\em de alimenlare cu ap5 1n satul Merisani,
Comuna Merigani, Judelul Arge9".

3. Proiect de hotarire ini!iat de Primarul Comunei

Meriqani privinC aprobarea asigurdrii cofinan!5rii pentru
obiectivul de investi!ii ,,Reall-zare sistem de alimentare
cu ape in satul Merigani, Comuna Meriqani, JuCeluI Arge9"'

4. Proiect de hotsrAre ini!iat de Primarul Comunei

Meriqani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investi!ii , , Reparalii asfaltice pe

str. ViIeIor, pe L:450 m, in Comuna Merigani, Jude!uI
Arnaqrr!YvY.

5. Proiect de hotarAre ini!iat de Primarul Comunei

Meriqani privind aprobarea traseului microbuzelor gcolare
pentru anul gcolar 2015-2016, precum 9i consumul lunar de

combustibil necesar efectudrii traseului
6. Proiect de hotSr6re ini!iat fle Primarul comunei

Meriqani privind aderarea Consiliului Local Meriqani la
Asocia!ia RegionalS Argeg a Serviciilor pentru Situa!ii Ce

Urgen!5
7.AIte probleme.
Preqedintele de sedin!5 supune la vot ordinea de zt qi

se aprobS cu unanimitate de voturi
se trece la dezbaterea punctelor de pe ordi'nea de zL:



1. Proiect de hotirare iniliat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea rectificirii Bugetului Local aI
Comunei Merigani, Pe anul 2OL5 '

Se de citire raPortului compartimei::;*;- de

specialitate/ expunerii de motive a iniliato:-r -' 9i
avLZeIor f avorabile acordate de comisiile Ce spel-a- --'ate
din cadrul Consiliutui Local Meriqani '

Qo qr'nrrrle Ia vot acest proiect de hotlr6re 9i se aprobi
uv ruI/sr-

cu 13 voturi \\Pentru" -

2. Proiect de hotirare iniliat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, actualizalL, pentru'obiectivul de investilii
..Realizare sistem de aLimentare cu aPe in satul Merisani'
Comuna Merisani, Judelul Arg:es" '

se de citire raportului compartimentului de

specialitate/ expunerii de motive a iniliatorulu:- 9i
avizelor favorabile acordate de comisiile de specialitate
Cin cadrul Consiliului Local Merigani '

Se supune la vot acest Proiect de

cu L2 voturi "Pentru" 9i un vot
consilier IocaI, Olteanu C-tin Rizvan'

3. proiecd. de hotarArd ilriliat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea asiguririi cofinanlirii pentru
obiectivul de investitii , rRealizare sistem de alimentare
cu ape in satul Merigani, comuna Merigani, Judelul Argeg"'

Se da citire raportului compartimentului de

specialit.ate, expunerii de motive a iniliatorului qi
avizelor favorabile acordat.e de comisiile de specialitate
din cadrul Consiliului Local Merigani '

Se supune la vot acest Proiect' de

cu L2 voturi "Pentru" 9i un vot
consilier locaI Olteanu C-tin Rizvan'

4. Proiect de hotSrire iniliat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investilii , rReparalii asfaltice Pe

str. Vilelor, Pe L=450 m, j'n Comuna ,Merisani ' 
Judelul

Argeg
se de citire raportului compartj-mentului de

specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avizelor favorabile acordate de comisiile de specialitate
din cadrul Consiliului Local Merigani '

se supune la vot acest proiect de hotsrAre qi se aprobi
cu t2 voturi "pentru" 9i un vot ablinere aI d-nului
consilier local Olteanu C-tin Rizvan'

5. Proiect de hotarAre ini!iat
Meriqani privind aprobarea traseului

hotsrAre si se aProbi
abtinere aI d-nuIui

hotdrAre 9i se aProbi
abtinere aI d-nu1ui

de Primar'ul Comunei
mi crobu zeJoi"'' I co I are



,i

pentru anul EColar 2015-201-6, precum Fi consumul lunar de

combustibif necesar efectuSrii traseului
se de citire raportului compartimentului de

specialitate, expunerii de motive a ini!iatorului Ei
avizelor favorabile acordate de comisiile de specialitate
Cin cadrul Consiliului Local Merigani.

se supune la vot acest proiect de hotSrare qi se aprobi
cu 13 voturi "Pentru".

5.Proiect de hotirire
Merigani privind aderarea
Asocialia RegionalS Argeg a

iniliat de Primarul Comunei
Consiliului Loca1 Merigani la
Serv'i ciilor Pentru Situalii de

Urgenli.
Qa r]X citire raportului compartimentului de

specialitat.e, expunerii de motive a iniliatorului Ei-

avizelor favorabile acordate de comisiile de specialitate
din cadrul Consiliului Local Merigani.

Se supune la vot acest proiect de hotsrAre qi se aprobi
cu L2 voturi ..pentru,, gi un vot ablinere aI d-nului
consilier loca1 Duminici Vasile.

6 . AIte probleme
D-nuI consilier Iocal Eremia Ion dorepte sd fie fScute

gi qan!uriIe p.\ drr1*urile comunale care se vor pietrui- din
banii primili de la Consiliul Judelean.

D-nul consilier loca1 Serban Vasile solicitS sd fie
desfundat gan!u1 din sta!ie de Ia Borlegti 9i sd fie pus
m5rgdritar.

D-nul consilier 1ocal Cristache Ion informeazi ci Ia
Dobrogostea pe drumul asfaltat firma de la ap5 canal a

spart asfaltul gi solicitd s5 fie reparat urgent '

D-nul consilier locaL Grigorescu Aurelian intraabS daci
au fost duse lemne la gcoli.

D-nul consilier locaI Desrobitu Valeriu solicitS s5 se

incerce sd se inchidi platforma de gunoi de la Centrul de

Informare gi s5 fie puse pancarte cu ,, depozttarea
gunoiului interzisSr,

D-nu1 consilier loca1 Olteanu Rizvan-Constantin
lntreabl dac5 se face trotuarul de la Mepigani.

D-nuI consilier loca1 Duminici Vasile solj-cit5 o copie
a HotSrArii Consiiiului Local Meriqani de anulare a

concesiunii de la hanul Parc Meri;ani.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces

verbaf.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ciI,Tu D-TRU ADRIAN

l1


