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Dragi cet!$eni ai comunei Meri%ani,

Ne afl!m la sfâr%itul proiectului “Consiliul la ramp!”, care s-a 
desf!%urat în comuna noastr! %i în alte 4 localit!$i din România în 
perioada ianuarie - octombrie 2009.
Unii dintre dumneavoastr! î%i amintesc de ac$iunile organiza$iei 
noastre, al$ii a$i participat chiar la evenimentele organizate de noi. 

Dincolo de realiz!rile acestui proiect – lucruri care, de altfel, v! sunt 
descrise în bro%ura de fa$!, am constatat un lucru: responsabilitatea 
autorit!$ilor locale poate r!mâne doar în teorie dac! cet!$enii nu î%i %i 
solicit! drepturile, %i dac! nu se informeaz! despre activitatea ale%ilor 
locali, fie c! vorbim despre consilieri sau primar. 
Mai mult, cet!$enia activ! - concept %i realitate în Uniunea 
European! – presupune, în primul rând, asumarea unei atitudini 
civice %i comunitare, a unui comportament cet!$enesc activ în spa$iul 
public. În$elegerea acestui principiu va contribui în mod esen$ial la 
bun!starea localit!$ii, la dezvoltarea social!, economic!, cultural! a 
membrilor acesteia, dar poate fi %i o provocare pentru fiecare dintre 
noi. 

Am în$eles, totu%i, c! disponibilitatea cet!$enilor de a–%i exprima 
opiniile, de a participa cu solu$ii la rezolvarea problemelor %i, în 
ultim! instan$!, de a participa la %edin$ele consiliului local este mic! 
pe fondul unei lipse de încredere în autorit!$ile locale %i a unei 
a%tept!ri poate mult prea mari de rezolvare a problemelor 
comunit!$ii. Iar aceast! neîncredere nu poate disp!rea f!r! eforturile 
autorit!$ilor. La fel %i f!r! rezultate concrete în acest sens! Sper!m, 
îns!, ca la sfâr%itul tuturor demersurilor noastre în cadrul acestui 
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proiect, autorit!$ile s!-%i îmbun!t!$easc! rela$ia cu cet!$enii, s! 
manifeste o atitudine mai deschis! %i propice dialogului cu 
contribuabilul %i aleg!torul deopotriv!. Totodat!, avem speran$a c! 
cet!$enii vor fi mai activi, mai implica$i în via$a comunit!$ii, pentru 
c! numai a%a putem schimba în bine via$a tuturor. Ce am înv!$at, în 
primul rând, este c! dac! noi, cet!$enii, nu cerem mai mult! 
responsabilitate de la administra$ie, administra$ia singur! nu va 
deveni mai responsabil!. 

În ceea ce ne prive%te, dificult!$ile pe care le-am întâmpinat în 
cadrul acestui proiect, mai cu seam! în ceea ce prive%te rela$ia cu 
autorit!$ile, ne-au încurajat s! continu!m ac$iunile de informare a 
cet!$enilor cu privire la drepturile lor %i de restabilire a normalit!$ii 
pe care o presupune respectarea legisla$ie în vigoare, normalitate 
care p!rea, la un moment dat, s! intre pe un f!ga% periculos - %i aici 
ne referim la interzicerea accesului cet!$enilor de a participa la 
%edin$ele consiliului local. 

V! m!rturisim c! în spatele eforturile noastre au stat %i aprecierea %i 
încuraj!rile pe care le-am primit de la dumneavoastr! ori de câte ori 
v-am informat despre agenda %edin$elor consiliului local, ori de câte 
ori ne-am întâlnit în sala de %edin$e a consiliului local sau cu ocazia 
dezbaterilor %i a evenimentelor publice pe care le-am organizat. 
Pentru toate aceste lucruri v! mul$umim %i ne exprim!m încrederea 
c! ve$i fi al!turi de noi %i la urm!toarele evenimente.

Cu stim!,

Echipa Asocia$iei Partener pentru Tine
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Consiliul Local al Comunei Meri%ani este format din 13 consilieri locali. V! 
reamintim componen$a Consiliului Local: 

Alexe Gheorghe
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-
finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 
gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$.

Buliga Mariana Liliana 
Comisia din care face parte: înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, activit!$i 
sportive %i de agrement.

C!lin Ion 
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-
finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 
gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$.

Ciubuc Nicolae 
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-
finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 
gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$.

Cristache Ion – %i-a încetat mandatul în luna august 2009

Comisia din care a f!cut parte: administra$ie public! local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.

Cristescu Constan$a 
Comisia din care face parte: administra$ie public! local!, juridic!, urbanism, ap!rarea 
ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.

Duminic! Vasile 
Comisia din care face parte: administra$ie public! local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.
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Eremia Ion 
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-

finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunie, agricultur!, 

gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$.

Gheorghe Marius Antoniu – %i-a început mandatul în luna august 2009

Comisia din care face parte: administra$ie public! local!, juridic!, urbanism, ap!rarea 

ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.

Haiducu Nicolae 
Comisia din care face parte: administra$ie public! local!, juridic!, urbanism, ap!rarea 

ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor. 

Ionescu Marius Luigi - viceprimar

Comisia din care face parte: înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, activit!$i 

sportive %i de agrement. 

Marin Vasile 
Comisia din care face parte: administra$ie public! local!, juridic!, urbanism, ap!rarea 

ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor. 

Radu Aurel Constantin
Comisia din care face parte: înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, activit!$i 

sportive %i de agrement.

&erban Vasile
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-

finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 

gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$. 
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Discu!iile din cadrul "edin!elor consiliului local în lunile iunie, iulie, august, 

septembrie

Luna iunie

#edin!a ordinar$ a consiliului local din data de 30 iunie 2009

&edin$a consiliului local din luna iunie a fost adus! la cuno%tin$a publicului prin 
afi%are la avizierul Prim!riei în data de 23 iunie 2009. Documentul care a stat la 
baza convoc!rii %edin$ei a fost Dispozi$ia Primarului nr. 684. 

Pre%edintele %edin$ei a fost doamna consilier Cristescu Constan$a.

De%i la avizierul prim!riei nu a existat nicio referire la caracterul secret al acestei 
%edin$e publice, Consiliul Local Meri%ani, întrunit în %edin$! ordinar!, a hot!rât, la 
propunerea domnului primar, ca %edin$a s! se $in! cu u%ile închise. Domnul 
primar a propus, de asemenea, ca „nicio %edin$! a Consiliului local s! nu mai fie 
public! cu excep$ia a 2-3 pe an”. Ca urmare, cet!$enii prezen$i la %edin$! (8 
cet!$eni), precum %i reprezentan$ii Asocia$iei Partener pentru Tine (APT) au fost 
invita$i s! p!r!seasc! sala de %edin$e.

În aceste condi$ii monitorizarea direct! a %edin$ei consiliului local de c!tre 
reprezentan$ii APT nu a mai fost posibil!.

Pentru c!, printr-o asemenea decizie, Consiliul Local Meri%ani a înc!lcat dreptul 
cet!$enilor de a participa la %edin$ele consiliului local stipulat de legea 
Administra$iei Publice Locale %i legea transparen$ei decizionale (legea 52/2003), 
reprezentan$ii APT au întreprins o serie de ac$iuni menite s! reglementeze 
prejudiciile aduse cet!$enilor prezen$i:

În data de 1 iulie 2009, APT %i CeRe (organiza$ia partener!) au trimis un 

comunicat de pres$ mass - mediei din jude$ul Arge% %i mass-mediei na$ionale, 

liderilor tuturor partidelor politice reprezentante în Consiliul Local Meri%ani 
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(PSD, PD-L, PNL), Ministerului Administra$iei %i Internelor, Agen$iei de 
Strategii Guvernamentale, Asocia$iei Comunelor din România, Avocatul 
Poporului, Prefecturii Arge%.  
În data de 2 iulie 2009, APT a depus o sesizare la Prefectura Arge" prin care a 

adus la cuno%tin$a prefectului decizia Consiliului Local Meri%ani %i a solicitat 
luarea unor m!suri.
În data de 9 iulie 2009, APT %i CeRe au trimis o scrisoare deschis$ Prefectului 

Arge%, garantul respect!rii legilor $!rii la nivel jude$ean, prin care au semnalat 
precedentul creat de c!tre Consiliul Local Meri%ani prin înc!lcarea drepturilor 
cet!$enilor cu solicitarea de a verifica legalitatea faptelor relatate. Scrisoare 
deschis! a fost sus$inut! %i semnat! de mai multe organiza$ii neguvernamentale 
civice din România: Asocia$ia Pro Democra$ia, Agen$ia de Monitorizare a 
Presei, APADOR-CH, Agen$ia Na$ional! a Birourilor de Consiliere pentru 
Cet!$eni %i Funda$ia pentru Dezvoltarea Societ!$ii Civile.
La sfâr%itul lunii iulie, APT a înaintat Prim!riei Meri%ani o plângere 

prealabil$ (procedur! anterioar! plângerii în instan$! conform legii) în vederea 
restabilirii dreptului 
cet!$enilor de a participa la 
%edin$ele consiliului local.

Cât prive%te mediatizarea 
demersurilor organiza$iei APT 
în mass-media, comunicatul de 
pres! %i scrisoarea deschis! au 
ap!rut în presa online, pe liste 
de discu$ii, la posturi de radio %i 
la agen$ia de pres! Ager Pres. 
De asemenea, Ministerul 
Administra$iei %i Internelor %i 
Asocia$ia Comunelor din 
România au solicitat 
organiza$iei APT mai multe 
informa$ii %i s-au angajat s! 
trimit! o recomandare Prim!riei 

Nu uita$i:

Conform legii administra$iei publice locale 
%i conform legii transparen$ei decizionale 
"edin!ele consiliului local sunt publice. 

Legea transparen$ei decizionale (Capitolul 
III Sanc$iuni art. 13 al. 1, respectiv 2) 
prevede c! „orice persoan! care se consider! 
v!t!mat! în drepturile sale, prev!zute de 
prezenta lege, poate face plângere în 
condi$iile legii contenciosului administrativ 
nr. 29/1990 cu modific!rile %i complet!rile 
ulterioare. Plângerea %i recursul se judec! în 
procedur! de urgen$! %i sunt scutite de tax! 
de timbru.”
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Meri%ani cu privire la cele sesizate.

În cadrul %edin$ei urm!toare (din iulie 2009), domnul Primar %i-a cerut scuze 
(„Regret! Nu a fost cu rea inten$ie. Am avut de discutat chestiuni legate de 
raportul de paz!”) în mod public pentru %edin$a anterioar! %i %i-a manifestat 
interesul de a participa la evenimente %i dezbateri publice pe teme de interes local.

Preciz!m c! atât Prim!ria Meri%ani cât %i Prefectura Arge% au men$ionat în 
r!spunsurile scrise cauza pentru care %edin$a din iunie a fost $inut! cu u%ile 
închise: discutarea raportului de paz$ comunal$, care a inclus %i m!surile de paz! 

%i protec$ie ce vor fi abordate de serviciul comunal în viitor (cit!m din r!spunsul 
scris al Prefectului Arge% %i r!spunsul Prim!riei Meri%ani: „au fost discu$ii care se 
refereau strict la planul de paz$ al acestui serviciu, la modalitatea tactic$ de 

executare a pazei, am!nunte care nu pot fi f!cute publice”). Mai mult decât atât, 

în r!spunsul Prim!riei Meri%ani se men$ioneaz!: „aceast! hot!râre nu prive%te 
%edin$ele viitoare, Consiliul Local Meri%ani exprimându-%i totala deschidere 

pentru respectarea prevederilor legale referitoare la transparen!a decizional$ în 

administra$ia public! local!”.

Ca urmare a revenirii la decizia de a respecta dreptul cet!$enilor de a participa la 
%edin$ele consiliului local, APT a renun$at la plângerea în instan$! ce ar fi fost 
urm!torul demers al organiza$iei noastre, dac! nu s-ar fi revenit la situa$ia creat! 
anterior.

Nemaiputând observa %edin$a din iunie, APT a solicitat conform legii 544/2001 
privind liberul acces la informa$iile de intres public procesul verbal al %edin$ei din 
luna iunie %i o serie de informa$ii referitoare la subiectele discutate în %edin$a 
secret!. În cele ce urmeaz! v! relat!m ce s-a discutat în %edin$a lunii iunie.

În cadrul %edin$ei secrete, temele principale, care au fost discutate %i votate de 
consiliul local, au fost:

Aprobarea rectific!rii bugetului local
Aprobarea particip!rii comunei Meri%ani la constituirea capitalului social al 
S.C. Ap! Canal 2000 S.A. Pite%ti
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Aprobarea unor parteneriate cu diverse institu$ii de cultur! %i cult pentru 
accesarea de fonduri nerambursabile 
Aprobarea ajutoare materiale pentru parohiile Dobrogostea, Borle%ti, Meri%ani 
%i Vâlcelele
Raportul de activitate al Serviciului de paz! comunal! Meri%ani

Cu privire la raportul de activitate al Servciului de paz$ Meri"ani, subiect 

abordat cu ocazia acestei %edin$e %i care a cauzat secretizarea acesteia, s-a 
constatat „o sc!dere a furturilor din gospod!rii, din toate satele comunei"1. 
Organul competent, respectiv %eful de post Meri%ani, a solicitat consiliului local 
suplimentarea cu minim dou! posturi a agen$ilor de paz! %i suplimentarea 
combustibilului necesar patrul!rii. În cadrul %edin$ei nu a fost luat! nicio decizie 
cu privire la solicit!rile %efului de post. Doi consilieri (Duminic! Vasile %i Ciubuc 
Nicolae) au avut interven$ii, exprimându-%i îndoiala cu privire la sc!derea 
infrac$ionalit!$ii - a%a cum reie%ea din raport - %i au solicitat luarea unor m!suri 
eficiente.  
 
În Procesul verbal al %edin$ei nu sunt men$ionate discu$iile pe marginea „planului 
de paz! %i modalit!$ile tactice de executare a pazei”, motivul pentru care %edin$a a 
fost $inut! cu u%ile închise.

Cât prive%te rectificarea bugetar$, a fost votat! suplimentarea cheltuielilor la 

capitolul bugetar autorit!$i executive, %i anume: cheltuielile materiale au fost 
suplimentate cu 5 mii de lei, preg!tire profesional! cu 10 mii de lei. De asemenea, 
au fost votate supliment!ri la capitolul înv!$!mânt primar (cheltuieli cu înc!lzire %i 
iluminat cu suma de 10 mii de lei, repara$ii curente cu suma de 17 mii de lei. 
Supliment!ri au existat %i la capitolul iluminat public (8 mii de lei), drumuri %i 
poduri (20 de mii de lei), culte religioase (30 de mii de lei).

Aprobarea particip$rii comunei Meri"ani la constituirea capitalului social al 

S.C. Ap! Canal 2000 S.R.L. Pite%ti cu un procent de 0,1%, reprezentând 515 
ac$iuni în valoare nominal! de 10 lei/ac$iunea %i valoare nominal! total! de 5.150 
de lei, a fost aprobat în unanimitate de consilierii, %i, potrivit Procesului Verbal, 
nu au existat comentarii sau puncte de vedere exprimate. 

1Citat din PV din data de 30.06.2009
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De asemenea, consiliul local a aprobat în unanimitate ajutoarele b$ne"ti în 

valoare de 30 mii de lei, care vor fi oferite parohiilor Dobrogostea, Borle%ti, 
Meri%ani %i Vâlcelele.

Ultimul punct din %edin$a consiliului local din 30 iunie a constat în discutarea 
aprob!rii unor cereri din partea cet!$enilor defavoriza$i pentru acordare de teren în 
vederea construirii de locuin$e conform HG. 1237/2008 (privind aprobarea 
programului-pilot Locuin$e sociale pentru comunit!$ile de romi). Niciuna dintre 
cererile depuse la prim!rie nu a fost aprobat!, luarea unei decizii fiind considerat! 
prematur!. 

Toate proiectele de hot!râri discutate în cadrul %edin$ei din luna iunie au fost 
propuse de domnul primar. 

Luna iulie

#edin!a ordinar$ a consiliului local din data de 31 iulie 2009

&edin$a a fost prezidat! de domnul consilier Duminc! Vasile, iar la %edin$! au 
participat 10 consilieri locali, reprezentan$ii Asocia$iei Partener pentru Tine %i 1 
cet!$ean.

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi discutate în cadrul %edin$ei, au 
fost:

Rectificarea bugetului local
 Aprobarea documenta$iei tehnico-economice necesare pentru realizarea 
proiectului integrat ,,Sistem centralizat de canalizare în satele Crâmpotani, 

Vâlcelele, Br!teasca %i Malul Vân!t, Alimentare cu ap$ în satele Crâmpotani, 

Vâlcelele, Br!teasca %i Malul Vân!t, Reabilitare drumuri comunale în comuna 

Meri%ani, Centru îngrijire copii în comuna Meri%ani %i dotare c$min cultural 

în satul Vâlcelele prin atragerea unei finan$!ri nerambursabile din fondurile 
alocate în cadrul Programului Na"ional de Dezvoltare Rural! (PNDR) pentru 
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M!sura 3.2.2. ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbun!t!$irea serviciilor de 
baz! pentru popula$ia rural! %i punerea în valoare a mo%tenirii rurale”. 
Aprobarea individualiz!rii suprafe$elor de teren pe care vor fi construite Sta$ia 
de epurare ap! uzat! menajer!, Sta$ia de gospod!rie ap! %i Centrul de îngrijire 
copii
Luarea la cuno%tin$! a încet!rii mandatului de consilier local al domnului 
Cristache Ion, c!ruia i-a fost retras sprijinului politic de Organiza$ia jude$ean! 
Arge% a Partidului Na$ional '!r!nesc Cre%tin Democrat 
Validarea mandatului 
de consilier local al 
domnului Gheorghe 
Marius Antonio la 
propunerea Partidului 
Na$ional '!r!nesc 
Cre%tin Democrat - 
Organiza$ia jude$ean! 
Arge%

Pe ordinea de zi a %edin$ei 
a fost ad!ugat un nou 
proiect de hot!râre privind 
suplimentarea num!rului 
de angaja$i în cadrul 
Serviciului comunitar de 
utilit!$i publice Meri%ani. 

Pentru proiectul integrat 

de  introducere de ap$, 

canal etc., men$ionat mai 

sus, au fost cerute l!muriri cu privire la valabilitatea proiectului de introducere a 
re$elei de ap! %i în localitatea Meri%ani, aplicat pe Ordonan$a de Guvern nr. 7 
(consilier Alexe Gheorghe), r!spunsul executivului fiind afirmativ cu precizarea c! 
introducerea de ap! în Meri%ani va fi realizat! „ulterior aplic!rii m!surii 322”2.

Proiectele de hot!râri ajung pe ordinea de zi a 
consiliului local la propunerea celui care convoac! 
%edin$a (Primarul sau dou! treimi dintre consilierii 
locali). Înainte de a ajunge pe ordinea de zi, 
proiectele de hot!râre trebuie s! fie discutate de 
comisia de specialitate %i de departamentul tehnic 
din cadrul prim!riei. 

În cazul proiectelor de hot!râre care afecteaz! 
întreaga comunitate, înainte ca acestea s! fie 
discutate de comisia de specialitate, trebuie s! fie 
afi%ate %i puse în dezbatere public!. Acest lucru 
trebuie s! se întâmple cu cel pu$in 30 de zile înainte 
de a fi discutate în consiliul local.

În situa$ii de urgen!$, pe ordinea de zi a consiliului 

local, pot s! intre proiecte de hot!râri f!r! a trece 
prin procedura explicat! mai sus. 

2PV din 31.07.2009
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Toate proiectele de hot!râri au fost votate în unanimitate %i nu au suferit nicio 
modificare ca urmare a discu$iilor purtate în cadrul %edin$ei.

Noul consilier local din partea partidului PN'CD, Gheorghe Marius Antonio, la 
propunere domnului consilier &erban Vasile, va intra în cadrul comisiei 
administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i 
a drepturilor cet!$enilor din care  a f!cut parte #i domnul Cristache Ion. 
La sfâr%itul %edin$ei ordinare, domnul consilier Gheorghe Marius Antonio a depus 
jur!mântul conform legii.

Alte probleme discutate:

necesitatea amenaj!rii gârlei Valea Belului (consilier &erban Vasile)
necesitatea mont!rii becurilor pe uli$a Valea Belului (consilier &erban Vasile)
necesitatea de a informa publicul despre amenzile prev!zute pentru 
depozitarea ilegal! a gunoaielor %i de%eurilor (consilier Duminic! Vasile)
necesitatea de a pune limitatore de vitez! în anumite zone ale comunei 
(consilier C!lin Ion)
cur!$area %an$urilor %i a rigolelor existente în Dobrogostea pentru prevenirea 
inunda$iilor (cet!$ean)
APT a invitat membrii Consiliului Local Meri%ani la evenimentul de lansare a 
raportului de activitate a consiliului local din data de 2 august 2009 la Han 
Meri%ani. 

Luna august

#edin!a ordinar$ a consiliului local din data de 31 august 2009

&edin$a a fost prezidat! de domnul consilier Duminc! Vasile, iar la %edin$! au 
participat 12 consilieri locali. Toate proiectele aflate pe ordinea de zi au fost 
ini$iate de domnul primar. 

În cadrul %edin$ei publice au fost discutate urm!toarele subiecte:
Aprobarea achizi$ion!rii de consultan$! în vederea acces!rii de fonduri 
europene prin M!sura 313 ”Încurajarea activit!$ilor turistice” P.N.D.R.
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Aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru proiectul finan$at prin 
M!sura 313 ”Încurajarea activit!$ilor turistice” P.N.D.R., denumit „Înfiin$are 
Centru de informare turistic! în zona central! a V!ii Arge%ului (comunele 
Meri%ani, M!lureni %i Bascov) în comuna Meri%ani, jude$ul Arge%, dezvoltarea 
%i marketingul serviciilor turistice”  
Aprobarea împuternicirii domnului Dumitrescu Mihail, primarul comunei 
Meri%ani, ca reprezentant legal al proiectului „Înfiin$are Centru de informare 
turistic! în zona central! a V!ii Arge%ului (comunele Meri%ani, M!lureni %i 
Bascov) în comuna Meri%ani, jude$ul Arge%, dezvoltarea %i marketingul 
serviciilor turistice ”.
Aprobarea întocmirii de studii de teren pentru proiectul “Înfiin$are Centru de 
informare turistic! în zona central! a V!ii Arge%ului (comunele Meri%ani, 
M!lureni %i Bascov) în comuna Meri%ani, jude$ul Arge%, dezvoltarea %i 
marketingul serviciilor turistice”.
Aprobarea instrument!rii proiectului „Înfiin$are Centru de informare turistic! 
în zona central! a V!ii Arge%ului (comunele Meri%ani, M!lureni %i Bascov) în 
comuna Meri%ani, jude$ul Arge%, dezvoltarea %i marketingul serviciilor 
turistice” în cadrul Programului Na$ional de Dezvoltare Rural!, M!sura 313 
„Încurajarea activit!$ilor turistice”.  
Discutarea unor cereri de ajutor de înmormântare %i de urgen$!. Ca urmare a 
deciziei consiliului local, au fost acordate 1 ajutor de înmormântare în valoare 
de 500 de lei %i dou! ajutoare de urgen$! în valoare de 1.000 de lei respectiv 500 
de lei.
Alte probleme.

Ordinea de zi a fost completat! cu un nou proiect de hot!râre privind constituirea 
unei comisii de verificare a parchetor de exploatare în p!durea comunal!. Cu o 
singur! excep$ie, toate proiectele de hot!râre au ob$inut votul în unanimitate al 
consiliului local. Proiectul de hot!râre care a fost respins de c!tre consiliul local ca 
urmare a dezbaterilor viza constituirea unei comisii de verificare a parchetor de 
exploatare a lemnului din p!durea comunal!.

Alte probleme ridicate de consilieri:
Îmbun!t!$irea iluminatului public %i extinderea acestuia pe lâng! platformele 
de gunoi %i pe str!zile unde lipse%te (consilier Alexe Gheorghe).
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Necesitatea repar!rii transformatorului electric de la Dobrogostea (consilier 
Gheorghe Marius).
Soma$ii pentru cet!$enii care nu-%i îngrijesc %an$urile (consilier Duminic! 
Vasile)
În Borle%ti este o fântân! public! care este folosit! în exces de doi cet!$eni 
pentru gospod!riile proprii, ace%tia introducând un sistem propriu de aduc$iune 
ap! (consilier &erban Vasile).

Luna septembrie

#edin!a ordinar$ a consiliului local din data de 30 septembrie 2009

La %edin$! au fost prezen$i 12 consilieri %i doi reprezentan$i ai Asocia$iei Partener 
pentru Tine. &edin$a a fost prezidat! de domnul consilier Eremia Ion. Cu o singur! 
excep$ie, proiectele de hot!râri dezb!tute au fost propuse de c!tre domnul primar.

Cele mai importante puncte de pe ordinea de zi discutate în cadrul %edin$ei:
Însu%irea variantei finale a proiectului de stem! a comunei Meri%ani
Aprobarea ca operator regional a S.C. Ap! Canal 2000 S.A. Pite%ti
Aprobarea deleg!rii gestiunii serviciului de alimentare cu ap! %i canalizare 
c!tre Operatorul regional S.C. Ap! Canal 2000 S.A. Pite%ti
Aprobarea proiectului de realizare %i amplasarea a 5 aviziere publice denumite 
Avizierul cet!$eanului, Avizier public de informare sau Avizierul Prim!riei 
Meri%ani pe raza comunei Meri%ani (2 în localitatea Vâlcelele, 1 în Meri%ani, 1 
în Dobrogostea, 1 în Borle%ti) 

Cu privire la proiectul de aprobare a variantei de stem$ a Comunei Meri"ani, 

comisia de specialitate întrunit! pe data de 29 septembrie 20093 nu %i-a dat acordul 
pe acest proiect, variantele propuse fiind considerate nereprezentative pentru 

3Cu ocazia %edin$ei comisiei de specialitate Prim!ria Meri%ani a organizat %i o dezbatere 
public! pe tema aprob!rii stemei comunei, dezbatere organizat! la solicitarea organiza$iei 
CeRe în temeiul legii 52/2003 art. 6 aliniatul 7.  La aceast! dezbatere public! a participat 
doar un reprezentant al Asocia$iei Partener pentru Tine.
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comun!, apreciindu-se c! 
lipsesc anumite 
simboluri. În cadrul 
discu$iei în plen pe 
marginea acestui proiect 
de hot!r!re, la 
argumentele aduse de 
domnii consilieri 
Duminic! Vasile %i 
Ciubuc Nicolae %i 
reprezentan$ii APT, 
consilierii au hotâr!t 
amânarea aprob!rii 
proiectului de stem! pân! 
la %edin$a viitoare, 
apreciindu-se c! r!gazul 
de o lun! este util pentru 
îmbun!t!$irea variantelor 
de stem!. Domnul 
Primar a solicitat 
consilierilor interesa$i %i 
reprezentan$ilor APT 
propuneri de 
îmbun!t!$ire a stemei 
pân! la data de 20 ale 
lunii urm!toare.

Subiectele privind aprobarea operatorului regional %i delegarea gestiunii 

serviciului de ap$ "i canalizare c!tre S.C. Ap! Canal 2000 S.A. Pite%ti au fost 

aprobate în unanimitate f!r! discu$ii în plen.

Cât prive%te aprobarea proiectului de amplasare a 5 aviziere publice (ini$iat de 

domnul consilier Alexe Gheorghe), la propunerea domnului Primar sus$inut! de 
to$i consilierii locali s-a stabilit ca num!rul de aviziere s! fie suplimentat pân! la 
10, pentru fiecare sat al comunei, iar amplasarea acestora s! se realizeze în locuri 

Conform legii transparen$ei decizionale art. 6, al. 1) %i 
2), proiectele de hot!râre cu caracter normativ, care 
afecteaz! întreaga comunitate, trebuie anun$ate public 
cu 30 de  zile înainte de supunerea spre analiz!, 
avizare %i adoptare. Anun$ul trebuie s! con$in! „o not! 
de fundamentare, o expunere de motive sau, dup! caz, 
un referat de aprobare privind necesitatea adopt!rii 
actului normativ propus, textul complet al proiectului 
actului respectiv, precum %i termenul limit!, locul %i 
modalitatea în care cei interesa$i pot trimite în scris 
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 
privind proiectul de act normativ.” De asemenea, 
„anun$ul referitor la elaborarea unui proiect de act 
normativ cu relevan$! asupra mediului de afaceri se 
transmite de c!tre ini$iator asocia$iilor de afaceri %i 
altor asocia$ii legal constituite, pe domenii specifice de 
activitate”. Conform al. 6) „proiectul de act normativ 
se transmite spre analiz! %i avizare autorit!$ilor 
publice numai dup! definitivare, pe baza observa$iilor 
%i propunerilor formulate”. Conform al. 7) 
„autoritatea public! este obligat! s! decid! 
organizarea unei întâlniri în care s! se dezbat! public 
proiectul de act normativ, dac! acest lucru a fost cerut 
în scris de c!tre o asocia$ie legal constituit! sau de 
c!tre o alt! autoritate public!.”
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vizibile, aglomerate, în sta$ii de microbuz %i în fa$a c!minelor culturale. De 
asemenea, a fost solicitat ca responsabilit!$ile privind afi%area de informa$ii s! fie 
trecute în fi%ele de post ale domnului secretar (în special) %i a altor func$ionari 
publici (la propunerea doamnei consilier Cristescu Constan$a). De asemenea, a 
fost solicitat un termen de punerea în practic! a acestei hot!râri (consilier 
Cristescu Constan$a). Domnul primar a admis c! sfâr%itul anului 2009 este un 
termen realist.

Avizierele publice, ce vor fi amplasate, vor prezenta informa$ii despre: 

%edin$ele consiliului local (proiecte %i hot!râri, ordinea de zi a %edin$elor, 
procesele verbale)
bugetul local, taxe %i impozite
organigrama Prim!riei, atribu$iile departamentelor prim!riei, datele de contact 
ale prim!riei (adres!, telefon, fax, email)
rapoarte publice, inform!ri pe anumite probleme ale comunit!$ii
programul de audien$! al primarului, viceprimarului %i consilierilor local 
datele limit! %i documentele necesare pentru solicitarea de sprijin financiar la 
APIA
agenda unor evenimente publice, culturale, educa$ionale
informa$ii utile (documente necesare pentru ob$inerea de asisten$! din partea 
prim!riei, autoriza$ii, adeverin$e etc.)
comunic!ri oficiale c!tre cet!$eni %i orice alte informa$ii de interes general.

Alte subiecte discutate la "edin!a public$ din septembrie 2009

Necesitatea de a stabili ziua comunei (Primar Mihail Dumitrescu). În acest 
sens, se solicit! organiza$iei APT consultarea cet!$enilor privind oportunitatea 
organiz!rii unui asemenea eveniment.
Necesitatea de a realiza o pia$! de desfacere, respectiv târg, care ar servi 
nevoilor cet!$enilor care tranziteaz! comun! pe drumul na$ional Pite%ti-Curtea 
de Arge% (Primar Mihail Dumitrescu). În acest sens, se solicit! organiza$iei 
APT consultarea cet!$enilor privind oportunitatea unui asemenea proiect.
Sunt semnalate disfunc$ionalit!$ile în serviciul de iluminat public în 
Crâmpotani (consilier Haiducu Nicolae)
Realizarea a 5 sta$ii pentru microbuzul Lisa (consilier Haiducu Nicolae)
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Nevoia instal!rii unor semne de circula$ie la intersec$ia cu C!minul Cultural 
Meri%ani (consilier Alexe Gheorghe)
La „vi%ini” trebuie trasate drumurile (consilier Duminic! Vasile)
Nevoia de a nivela %i de a pune balastru în punctul „linia mic!” (consilier C!lin 
Ion)
Problema ma%inilor parcate pe uli$e care blocheaz! accesul %i posibile 
interven$ii ale pompierilor %i salv!rilor (consilier Buliga Mariana)
Problema siguran$ei copiilor care sunt în pericol de a fi ataca$i de infractori. În 
acest sens, p!rin$ii %i-au ar!tat disponibilitatea de a pl!ti pentru asigurarea 
protec$iei copiilor (consilier Marin Vasile)
Reprezentan$ii APT au informat membrii Consiliului Local de organizarea 
dezbaterii publice pe tema siguran$ei cet!$enilor din data de 9 octombrie 2009 
la C!minul Cultural Meri%ani, solicitând cooperarea consiliului local în 
realizarea acestui eveniment.
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Alexe Gheorghe iunie iulie august septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 1

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza"ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Buliga Mariana Liliana Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Absent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 - 0 A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 A avut 
interven$ii

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

C$lin Ion Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 A avut 
interven$ii

0 A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0



Ciubuc Nicolae Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului A avut 
interven$ii

0 A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

Cristache Ion Iunie Iulie August

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent A încetat 
mandatul

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent -

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 -

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 0 -

Cheltuieli decontate 0 0 -

Indemniza$ie pe lun! 330 330 -

Cet!$eni în audien$! 0 0 -

Cristescu Constan!a Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Absent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 - 0 A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0



Duminic$ Vasile Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

Eremia Ion Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 0 0 0

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

Gheorghe Marius Antoniu Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Validarea 
mandatului

Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului A avut 
interven$ii

0

Cheltuieli decontate 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0



Haiducu Nicolae Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Absent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 - 0 A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

Ionescu Luigi Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Absent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 0 - 0

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

Marin Vasile Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 0 0 A avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0



Radu Aurel Constantin Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Prezent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 0 0 0

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

#erban Vasile Iunie Iulie August Septembrie

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local Prezent Prezent Prezent Absent

Prezen$a la %edin$a comisiei din care 
face parte

Prezent Prezent Prezent Prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0 0

Interven$ii în cadrul %edin$ei Consiliului 0 A avut 
interven$ii

A avut 
interven$ii

-

Cheltuieli decontate 0 0 0 0

Indemniza$ie pe lun! 330 330 330 330

Cet!$eni în audien$! 0 0 0 0

În afar! de activitatea desf!%urat! în cadrul %edin$elor de consiliu, au existat consilieri locali 
care au participat %i la alte ac$iuni comunitare sau evenimente organizate de Asocia$ia 
Partener pentru Tine.

Pe data de 2 august, domnul consilier Alexe Gheorghe a participat la evenimentul 
„Lansarea Raportului de activitate a Consiliului Local”, organizat de APT la Hanul 
Meri%ani.  

Pe data de 8 august, domnul consilier Alexe Gheorghe a participat la sfin$irea Troi$ei din 
Meri%ani (la intersec$ia cu C!minul Cultural Meri%ani). Ini$iativa de construire a troi$ei %i de 
mobilizare a comunit!$ii  pentru realizarea obiectivului a apar$inut domnului Petre Joi$aru - 
cet!$ean al comunei noastre - pe care îl felicit!m pentru eforturile de a se implica în via$a 
comunit!$ii. Reprezentantul APT a participat ca invitat la eveniment #i a înmânat, cu acest 
prilej, o diplom! de merit pentru ini$iatorul ac$iunii.

Pe data de 16 septembrie doamna consilier Cristescu Constan$a %i domnul consilier Alexe 

Gheorghe au participat la Vernisajul Expozi$iei de Photovoice a copiilor %i tinerilor rudari 
din Malul Vân!t,  eveniment organizat la Biblioteca Jude$ean! Dinicu Golescu din Pite%ti. 
Evenimentul a fost organizat de APT.

Pe data de 9 octombrie domnul consilier Duminic! Vasile a participat la dezbaterea public! 
pe tema siguran$ei cet!$enilor în comuna Meri%ani. Evenimentul a fost organizat de 
Asocia$ia Partener pentru Tine în colaborare cu Prim!ria Meri%ani.



Lansarea primului 
raport de 
monitorizare a 
activit!$ii 
Consiliului Local.

Sfin$irea Troi$ei
 din Meri%ani

Vernisajul Expozi$iei de 
Photovoice a copiilor %i 
tinerilor rudari din 
Malul Vân!t
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Pe data de 2 august 2009 la Han Meri%ani, Asocia$ia Partener pentru Tine a 
organizat evenimentul de lansare a primul „Raport al activit!$ii consiliului local 
Meri%ani” în lunile martie, aprilie, mai. La eveniment au participat 17 cet!$eni %i 
un consilier local (Alexe Gheorghe) de%i au fost invita$i to$i consilierii locali %i 
domnul primar.

Discu$ia cu cet!$enii în cadrul acestui eveniment s-a axat, pe de o parte, pe 

probleme ale comunit$!ii care nu au fost rezolvate pân! la momentul dat (ex.: 

repararea/construirea/reabilitarea podului din Borle%ti %i din Valea 'ig!ncii; 
introducerea unui sistem de canalizare %i în Borle%ti; asfaltare pe strada 'iganca %i 
pietruirea uli$elor ce nu pot fi asfaltate; introducerea iluminatului public, 
amenajarea unui teren de sport public, amenajarea unui teren de tenis în curtea 
%colii Meri%ani care s! fie deschis cet!$enilor la sfâr%itul s!pt!mânii, ap! %i 
canalizare în Meri%ani, amenajarea unui spa$iu de joac! cu leag!ne pentru copii la 
gr!dini$a Meri%ani, amenajarea trotuarului în dreptul gr!dini$ei Meri%ani), iar, pe 
de alt! parte, pe tema rela!iei dintre administra!ie "i cet$!eni atât în ceea ce 

prive%te informarea %i consultarea public! cât %i în ceea ce prive%te atitudinea 
autorit!$ilor publice fa$! de cet!$eni.

La sfâr%itul lunii septembrie, Asocia$ia Partener pentru Tine a înaintat Consiliului 
Local %i Primarului Comunei Meri%ani o propunere scris! de îmbun!t!$ire a 
rela$iei dintre autorit!$i %i cet!$eni. Aceast! propunere a fost preluat! atât de la 
cet!$enii comunei prezen$i la evenimentul de lansare a Raportului de activitate a 
Consiliului Local Meri%ani, cât %i de la locuitori ai comunei pe care i-am informat 
periodic despre %edin$ele consiliului local pe tot parcursul proiectului „Consiliul la 
ramp!”. Aceast! propunere cuprinde urm!toarele puncte:

stabilirea unui program de comunicare cu publicul al membrilor consiliului 
local în zona de re%edin$! a consilierilor, acest program de comunicare putând 
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fi g!zduit de spa$ii aflate în incintele %colilor, gr!dini$elor, c!minelor culturale 
%i altor institu$ii publice aflate pe domeniul Comunei Meri%ani
stabilirea unui interval de timp, în func$ie de disponibilitatea consilierilor (o zi 
sau dou! pe lun!), dedicat comunic!rii cu cet!$enii, fie în cadrul unor întâlniri 
publice organizate local, fie în cadrul unui program de audien$e anun$at public 
%i desf!%urat în incinta Prim!riei Meri%ani.

Împreun! cu aceast! propunere, Asocia$ia Partener pentru Tine a înaintat #i o list! 
cuprinzând toate problemele ridicate de cet!$enii prezen$i la evenimentul de 
lansare, în speran$a c! autorit!$ile locale vor $ine cont de opiniile exprimate. 

Pe data de 9 septembrie 2009, Asocia$ia Partener pentru Tine în colaborare cu 
Prim!ria Meri%ani au organizat la C!minul Cultural Meri%ani o dezbatere public! 
pe tema siguran$ei cet!$eanului, starea actual! %i posibile solu$ii de îmbun!t!$ire a 
siguran$ei cet!$eanilor, a bunurilor proprii, a ordinii %i lini%tii publice. La dezbatere 
au participat cet!$eni, reprezentan$ii Prim!riei Meri%ani, ai Poli$iei Locale %i ai 
Inspectoratului Jude$ean de Poli$ie. 

Observarea avizierelui Prim$riei în cadrul proiectului Consiliul la ramp$

Respectarea legii 544/2001 privind liberul acces la informa$iile de interes public, 

respectarea legii 52/2003 privind transparen$a decizional!.

Folosind metoda observ$rii directe "i periodice a avizierului Prim!riei Meri%ani 

(singurul mijloc de informare a cet!$enilor din comun!) timp de 9 luni de zile, 
monitorului Asocia$iei Partener pentru Tine a constat:

Puncte slabe:

Nu exist!, la avizierul prim!riei sau în incinta Prim!riei, lista informa$iilor de 
interes public din oficiu (ex. structura organizatoric!, atribu$iile 
departamentelor, programul de audien$e, bugetul %i bilan$ul contabil; 
programele %i strategiile proprii);  
Nu exist! un spa$iu special destinat consult!rii de c!tre cet!$eni a informa$iilor/ 
documentelor de interes public; 
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Nu este afi%at programul de lucru al compartimentului de informa$ii publice/al 
persoanei desemnate pentru oferirea de informa$ii de interes public; 
Proiectele de acte normative înso$ite de notele de fundamentare %i avizele 
comisiilor nu au fost afi%ate la avizierul Prim!riei înainte de a intra în 
dezbaterea consiliului local cu 30 de zile decât o singur! dat! (luna iunie, îns! 
nu în termenul de 30 de zile a%a cum prevede legea);
Hot!rârile consiliului local nu au fost afi%ate decât în lunile iunie %i iulie 
(hot!r!rile din luna mai, respectiv hot!rârile din luna iunie);
Procesele verbale ale %edin$elor consiliului local nu au fost afi%ate decât de 
dou! ori (luna mai %i luna iunie);
Afi%area agendei %edin$elor consiliului local s-a realizat doar în lunile mai, 
iunie, iulie;
Nu exist! nicio referire la faptul c! cet!$enii î%i pot exprima opiniile pe 
marginea proiectelor ce intr! în dezbaterea consiliului local.

Puncte tari 

Prim!ria Meri%ani a r!spuns în termen de 30 de zile la toate cererile scrise/
solicit!rile venite din partea APT %i CeRe;
Consiliul Local Meri%ani a aprobat amplasarea a 10 aviziere publice destinate 
inform!rii %i consult!rii cet!$enilor. Termenul de realizarea: pân! la sfâr%itul 
anului 2009; 
Primarul Comunei Meri%ani %i-a ar!tat disponibilitatea de a consulta cet!$enii 
cu privire la oportunitatea organiz!rii unui târg comunal/pia$! de desfacerea în 
Meri%ani %i, de asemenea, cu privire la oportunitatea realiz!rii “Zilelor 
Comunei Meri%ani”; 
Raportat la num!rul de interven$ii, membrii Consiliului Local Meri%ani au 
devenit mai activi în cadrul %edin$elor de consiliu;
Un proiect de hot!râre a fost amânat din cauza unei dezbateri reale în cadrul 
%edin$ei de consiliu;
În perioada martie-septembrie 2009, trei proiecte de hot!râri au fost ini$iate de 
consilieri locali; 
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În localitatea ta %i tu e%ti responsabil de modul în care sunt rezolvate problemele 

comunit!$ii! Exist! legi care î$i dau dreptul s! fii informat %i consultat (legea 
544/2001 %i legea 52/2003)! 

Informeaz$-te cu privire la orice activitate realizat! de ale%ii t!i! Activitatea lor te 

prive%te. Ai dreptul s! solici$i oricând urm!toarele informa$ii: 
hot!rârile Consiliului Local %i procesele verbale ale %edin$elor Consiliului 
Local; 
bugetul localit!$ii (de unde sunt banii %i unde se duc) %i planul de investi$ii;
rapoartele de activitate anuale ale fiec!rui consilier local %i al primarului;
ce trebuie s! fac! departamentele, programul lor de func$ionare %i programul 
de audien$e al prim!riei; 
numele func$ionarului responsabil cu difuzarea informa$iilor publice; 
c!ile prin care pot fi contestate deciziile autorit!$ilor %i institu$iilor publice în 
cazul în care $i se încalc! dreptul la informa$ie;
orice alte informa$ii care decurg din activitatea administra$iei.

Informa$iile pot fi solicitate atât verbal, cât %i în scris. Cererile nu trebuie 

motivate, iar accesul la informa!ii este gratuit. Autoritatea poate prevede doar 

costuri de copiere a documentelor cerute. Autoritatea este obligat! s! r!spund!:
Pe loc sau în 10 zile lucr!toare de la depunerea cererii.
În 30 de zile dac! informa$ia cerut! este complex! %i necesit! o durat! mai 
mare de timp, îns! trebuie s! fii anun$at de acest lucru în termen de 10 zile.

Legea 544/2001 garanteaz! accesul cet!$enilor la informa$iile de interes public. 
Refuzul explicit sau tacit de a furniza aceste informa$ii atrage r!spunderea 
disciplinar! a celui vinovat. În cazul în care o persoan! se consider! v!t!mat! în 
drepturile sale de a ob$ine informa$ii de interes public poate face plângere la sec$ia 
de contencios administrativ a tribunalului în a c!rei raz! teritorial! domiciliaz! sau 
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în a c!rei raz! teritorial! se afl! sediul autorit!$ii ori al institu$iei publice. Instan$a 
poate obliga autoritatea sau institu$ia public! s! furnizeze informa$iile de interes 
public solicitate %i s! pl!teasc! daune morale %i/sau patrimoniale. 

Particip$ la luarea deciziilor!

Ai dreptul s! participi la "edin!ele Consiliului Local. Ei trebuie s! te anun$e 

cu cel pu$in 3 zile înainte!

Ai dreptul s! participi la dezbateri publice, audieri sau evenimente publice 

pe marginea unor subiecte de interes public, fie c! sunt organizate de 
Prim!rie, fie de organiza$ii neguvernamentale! Ei trebuie s! te anun$e cu 10 
zile înainte!

Ai dreptul s! participi la întâlnirile publice organizate periodic de consilierii 
locali!

Ai dreptul s! faci sesizare dac! ai o problem! care poate fi rezolvat! de 

prim!rie! Ei trebuie s! te anun$e în termen de 30 de zile dac! problema ta va fi 
rezolvat! sau nu!

Ai dreptul s! faci propuneri scrise pe marginea unor proiecte de hot!râre cu 

privire la modul de rezolvare a unei probleme! Ei trebuie s! anun$e cu 30 de 
zile înainte de a adopta orice proiect de hot!râre cu caracter normativ (care 
prive%te întreaga comunitate)!

Ai dreptul s! depui un proiect de hot$râre, dac! proiectul este înso$it de 

semn!turile a 5% din cet!$enii cu drept de vot ai ora%ului sau comunei! 
Consiliul Local este obligat s! îl discute!

Ai dreptul s! ceri prefectului demiterea primarului dac! acesta nu î%i 

îndepline%te atribu$iile. Cererea trebuie înso$it! de semn!turile a 25% din 
cet!$enii cu drept de vot ai ora%ului sau comunei. Prefectura trebuie s! 
organizeze un referendum prin care s! supun! la vot demiterea primarului!



Model de cerere de informa!ii de interes public 

pe baza Legii 544/2001 privind Liberul acces la informa!ii de interes public

CERERE-TIP

Denumirea autorit!$ii sau institu$iei publice ...............................
Sediul/Adresa ...............................................................
Data ............................................

Stimate domnule/Stimata doamn! .............................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informa$iile de interes public. Doresc s! primesc o copie a urm!toarelor 
documente:

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Doresc ca informa$iile solicitate s! îmi fie furnizate, în format electronic, la 
urm!toarea adres! de e-mail (op$ional): ...................................; sau în scris la 
adresa po%tal! de mai jos.

Sunt dispus s! pl!tesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor 
solicitate.

Va mul$umesc pentru solicitudine,

...............................
(semn!tura)

Numele si prenumele petentului ..............................................
Adresa ..................................................
Telefon (op$ional) ......................................
Fax (op$ional) ..........................................



Model de reclama!ie administrativ$

pe baza Legii 544/2001 privind Liberul acces la informa!ii de interes public

Denumirea autorit!$ii sau institu$iei publice ...............................
Sediul/Adresa ...............................................................
Data ............................................

Stimate domnule/Stimat! doamn!..................................................,
 
Prin prezenta formulez o reclama$ie administrativ!, conform Legii privind liberul 
acces la informa$iile de interes public, întrucât la cererea num!rul ......... din data 
de .......... am primit un r$spuns negativ, la data de .........., într-o scrisoare 

semnat! de ............................................. (completa"i numele respectivului func"ionar) 

… sau ….. nu am primit informa!iile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. 

Documentele de interes public solicitate erau urm!toarele: 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Documentele solicitate se încadreaz! în categoria informa$iilor de interes public 
din urm!toarele considerente:

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informa$iile de interes 
public solicitate în scris/în format electronic, considerând c! dreptul meu la 
informa$ie, conform legii, a fost lezat.

V! mul$umesc pentru solicitudine,

..................................(semn!tura)

Numele %i prenumele: ......................................................... 
Adresa: .......................................................................
Telefon:  .....................................
Fax:   .....................................



 Model peti!ie,

conform Ordonan!ei 27/2002 privind reglementarea activit$!ii de solu!ionare a 

peti!iilor

C$tre: ………………………………..

Domnului Director

Data……………..

Stimate domnule Director,

Subsemnatul, ……………….., cu domiciliul în .............., în temeiul art. 1 din 

Ordonan$a 27/2002 privind reglementarea activit!$ii de solu$ionare a peti$iilor v! 

aduc la cuno%tin$! urm!toarele!:

.............................................…………….............................................................

……………………………………………...............................................................

……………………………………………………....................................................

Ca urmare, v! rog s! dispune$i ................................................... %i v! solicit 

respectuos s! m! informa$i cu privire la m!surile luate în cauza expus!. 

Cu considera$ie,

..............................
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()-J/6/9/
Timp de %apte luni, Asocia$ia Partener pentru Tine a monitorizat pentru 
dumneavoastr! activitatea Consilierilor Locali din Comuna Meri%ani, precum %i 
%edin$ele Consiliului Local.

În aceast! a doua edi$ie a raportului Consiliul la ramp! g!si$i informa$ii despre ce 
au f!cut consilierii locali în lunile iunie, iulie, august %i septembrie. În prima edi$ie 
v-am prezentat activitatea consilierilor locali din lunile martie, aprilie %i mai. 

Odat! cu acest al doilea raport, proiectul nostru – Consiliul la ramp! – a ajuns la 
final. Sper!m c! cele dou! rapoarte prezentate pân! acum v-au stârnit curiozitatea 
%i c! de acum înainte – dumneavoastr!, cet!$enii comunei, v! ve$i interesa singuri 
despre ce fac cei pe care i-a$i ales s! v! reprezinte.  Pentru a face acest lucru ave$i 
dreptul:

s! participa$i la %edin$ele consiliului local
s! merge$i în audien$! – conform legii, consilierii locali sunt obliga$i s! acorde 
audien$e %i s! se întâlneasc! periodic cu cet!$enii
s! fi$i informa$i cu privire la proiectele de hot!râri ce intr! în aten$ia consiliului 
local – conform legii (L. 52/2003 privind Transparen$a Procesului 
Decizional), autoritatea public! trebuie s! fac! publice proiectele de hot!râri 
cu caracter normativ (care privesc întreaga comunitate) cu 30 de zile înainte ca 
acestea s! fie dezb!tute în #edin"ele Consiliului Local
s! solicita$i orice informa$ii sau documente ce decurg din activitatea 
administra$iei (conform Legii 544/2001 – privind Liberul Acces la Informa$ii 
de Interes Public).

Dac! dori$i mai multe informa$ii despre drepturile dumneavoastr!, ne g!si$i la: 
Asocia!ia Partener pentru Tine

Ac$iunile noastre î%i propun o mai bun! reprezentare a intereselor oamenilor de 
c!tre consilierii locali. 
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Ne dorim ca dumneavoastr! s! spune$i ce nu v! place în localitatea 
dumneavoastr!, consilierii locali s! v! asculte, s! preia problemele pe care le 
ridica$i %i s! le pun! în discu$ia consiliului local #i s! fie identificate solu"ii. Ne 
dorim s! participa$i la %edin$ele consiliului local %i s!-i vede$i direct pe consilieri la 
treab!, s! face$i sugestii %i recomand!ri, s! solicita$i informa$iile la care ave$i 
dreptul. Într-un cuvânt, ne dorim s! v! folosi$i drepturile pe care le ave$i în rela$ia 
cu administra$ia local! – drepturi ce sunt detaliate în paginile acestei bro%uri. 

Activit!$ile de monitorizare a activit!$ii consilierilor locali fac parte din proiectul 
Consiliul la ramp!, desf!%urat de Centrul de Resurse pentru participare public! – 
CeRe în parteneriat cu Asocia$ia Partener pentru Tine - APT. Proiectul este 
finan$at de Uniunea European! prin programul Phare 2006.

CeRe este o organiza$ie neguvernamental! care sprijin! autorit!$ile publice, dar %i 

alte organiza$ii neguvernamentale în încercarea de a-i implica pe cet!$eni în 
procesul lu!rii deciziilor publice.

APT este o organiza$ie neguvernamental!, non-profit, înfiin$at! în anul 2006 #i 
care activeaz! în comuna Meri%ani. APT are ca misiune sprijinirea comunit!$ilor, 
în special a celor din mediul rural, în vederea dezvolt!rii spiritului civic %i a 
atitudinii antreprenoriale.
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Centrul de Resurse pentru participare public$ - CeRe

Adres!: Str. Ing. Zablovschi nr. 1, bl. 13B, et. 1, ap. 5, sector 1, 

Bucure#ti, cod 011311

Telefon: +4 031 1050 755
Fax: +4 031 1050 756

E-mail: cere@ce-re.ro

Web: www.ce-re.ro

Asocia%ia Partener pentru Tine 

Adres!: Comuna Meri#ani, Sat Vâlcele, jude"ul Arge#
Telefon: +4 0723 580 231
E-mail: asociatia_apt@yahoo.com

Prim$ria Comunei Meri&ani

Adres!: Comuna Meri#ani, jude"ul Arge#
Telefon: +4 0248 763 201
Fax: +4 0248 763 250
E-mail: primariamerisani@yahoo.com



© Toate drepturile de autor sunt rezervate Centrului de Resurse pentru participare 

public! - CeRe #i Asocia"iei Partener pentru Tine - APT. Aceast! publica"ie nu 

poate fi reprodus! integral sau par"ial decât cu permisiunea scris! prealabil! a 

CeRe #i APT.

Aceast! publica"ie a fost editat! de Centrul de Resurse pentru 

participare public! - CeRe, în colaborare cu Asocia"ia Partener 

pentru Tine - APT în cadrul proiectului “Consiliul la ramp!!”, 

finan"at de Uniunea European! prin programul Phare 2006.
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