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JI'DETUL ARGEq
CONSILIUL LOCAT AT COMUNEI MERISANI

PROCES \TERBA],
incheiat azL 31.01 .2OLs

Are loc gedinla ordinari a Consiliului Local Meri;ani.
Sunt prezenli un numSr de 13 consilieri din 13.
Pregedinte de Eedin!5 este d-nul consilier local $ERBAN

VASILE.
Secretarul comunei, supune aprob5rii Consiliului- Local

procesul -verbal din gedinla anterioarS, acesta fiind
aprobat cu 13 voturi . rpentru,,.

Sunt prezen!i la aceastS gedin!5 d-nul Primar aI
Comunei Merigani, Ionescu Marius-Luigi, reprezentan!ii APT
Du!5-Bunescu Sorina gi Du!5-Bunescu Dragog

Se de citire ordinii de zL;
1. Proiect. de hotsrAre inifiat de Primarul Comunei

Meriqani privind aprobarea modificdrii suprafelei totale Ce

t.eren propusl a fi introdusS in int.ravilanul Comunei
Merigani, de la L84,1 ha Ia 56,01 ha.

2. Proiect de hotarAre initiat de Primarul Comunei
Meriqani privind aprobarea mandatiri i Primarului
-l.ocalitS!ii Meriqani de a reprezenta localitatea in cadrul
Adundrii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ArgeS si de a semna actele adi!ionale ale
documentelor constitutive aIe A. D. I.A.

3 " Proiect de hotdrAre ini!iat de Primarul Comunei
Meri qani privind nrrnara= I _

pLllIC! cd -Ld di spo zlL:-a
proiectului , , Real Lzare sistem de alimentare cu apa 1n
satul Merigani, Comuna Merigani, Judelul Argeg a terenului
in suprafa!5 de 1000 mp din suprafala totalS de 5557 mP,

situat. in intravilanul Comunei Meriqani, sat Merigani-,
pct., , $coa1a General5 Merisani", Jude!ul Arge9, pentru
construc!ia noilor investitii aferente acestuia.

4. Proiect de hotdrAre inifiat de Primarul Comunei
Meri gan j- privind punerea fa di spo zlL:-a
proiectului t t Real Lzare sistem de canaf Lzare qi stalie de
epurare in satul Merigani, Comuna Merigani, Judelul Arge; a

terenului 1n suprafa!5 de 4580 flp, situat in extravilanul
Comunei Meriqani, sat Meriqani, Judelul Argeg, Tl2, P404,
categoria de folosin!5 cur!i-construc!ii pentru.constructia
noilor investitii aferente acestuia.

5 " Alte probleme.



Pregedintele de sedintd supune Ia vot ordinea d= -- s1
se aprobS cu unanimitate de voturi.

Se trece Ia dezbaterea punctelor de pe ordinea de zL:
1. Proiect de hotirAre initiat de Primarul Comunei

Merigani privind aprobarea modificirii suprafelei totale de
teren propusi a fi introdusi i.n intravilanul Comunei
Merisani, de Ia 184,1 ha Ia 56,01 ha.

Se de citire raportului compartimentui;-
specialitate/ expunerii de motive a ini!iatoru-;-
avizului favorabil acordat de comisia de specialita--=
cadrul Consiliului Local Merisani.

Se supune la vot acest proiect de hotSrAre 9i se aprobi
cu 13 voturi \\pentrur'.

2. Proiect de hotarire iniliat de Primarul Comunei
Merigani privind aprobarea mandatirii Primarului
localit;tii Merisani de a reprezenta localitatea in cadrul
Adunirii Genera]-e a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Argeg si de a semna actele adilionale a1e
documentelor constitutive ale A.D. I.A.

Se dA citire raportului comparLimentulu' ie
specialitate, expunerii de mot.ive a ini!iatoruiu. $i
avizului favorabit acordat de comisia de specialita-,e l-1
cadrul Consiliului Local Merigani.

Se supune Ia vot acest proiect de hotsrAre 9i se aprobi
cu 13 voturi \\pentru'/

3. Proiect de hotirAre initiat de Primarul Comunei
Merigani privind punerea la dispozitia
proiectului , rRealizare sistem de al.imentare cu aPa rn
satul Merisani, Comuna Merisani, Judelul Arge; a terenului
in suprafati de 1000 mp din suprafata totali de 5657 mP,
situat Ln intravilanul Comunei Merisani, sat Merigani,
pct. , , $coala General,i Meri;ani", ,fudelu1 Argeg, pentru
construclia noilor investitii aferente acestuia.

Se de citire raportului compartimentului de
specialitate/ expunerii Ce motive a ini!iatorului 9i
avizului favorabil acordat de comisia de specialitate cirn
cadrul Consiliului Local MeriEani.

Se supune la vot acest proiect Ce hotsrAre 91 se aprobi
cu 13 voturi *pentru.

4. Proiect de hotir6're initiat de Primarul Comunei
Merigani privind punerea Ia dispozitia
proiectului t t Real-izare sistem de canalizare gi stalie de
epurare i.n satul Merisani, Comuna Merisani, .Iudelu1 Argeg a
terenului in suprafati de 4580 mP, situat in extravilanul
Comunei Merisani, sat Merigani, Judelul Arges , i\2., P4O4 ,
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categoria de folosinli curli-construcfii pentru constructia
noilor investitii aferente acestuia.

se de citire raportului compartimentului de

specialitate, expunerii de motive a inl-!iatorului Ei
avizului favorabil acordat de comisia de specialitate
din cadrul Consiliului LocaI MeriEani '

Se supune la vot acest proiect de hotsrAre 9i se

aprobi cu 13 voturi "Pentru"
6 . AIte probleme
D-nu1 consilier 1ocal Gheorghe Marius-Arrtonio

intreabd pe d-nul Primar dacS . s-au sistat lucrSrile pe

drumul local din pct. ,,DealuI M51aiu] .)Lr,d-nul Primar
informeazS c5 lucririle au fost sistate pentru a nu

bloca drumul de acces.
D-nul consilier loca1 Cilin Adrian informeazS ci

sunt foarte multe becuri arse -

D-nul consilier local Duminicd Vasile doreqte sa se

demersuri pentru inlocuirea conductei de qaze de

, Priba, ,

facS
Pet

D-na Bunescu Sorina lntreabS dacS au

bani in buget pentru aleea pietonalS '

informeazi cI nu s-a !inut gedin!a pentru

PRE$EDINTE DE SEDINTA/

$ERBAT\I. vesrre

fost prinEr
D-nuI Primar
rect i fi carea

bugetului Ei c5 vor fi Prinqr bani.
De asemenea informeazS cd fij-nd investi!ie nouS

trebuiesc obqinute avize de ia drumuri naliona1e, de Ia
qaze, de Ia electrica care sunt de duratb

Drept penLru care S-a intocmit prezentul proces
verbal.


