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În cele mai multe localit!$i din România, consilierii locali sunt aproape 
necunoscu$i sau nev!zu$i în comunitate  - acesta este motivul pentru care Centrul 
de Resurse pentru participare public! (CeRe) %i Asocia$ia Partener pentru Tine 
(APT) din Meri%ani au început proiectul Consiliul la ramp!, proiect în carul c!ruia 
v! prezent!m acest raport. Activit!$ile proiectului „Consiliul la ramp!” se 
desf!%oar! simultant în 5 comunit!$i din România (Sighi%oara - Mure%, N!dlac - 
Arad, Meri%ani - Arge%, &tef!ne%ti – Arge% %i C!tina - Buz!u).

Ori de câte ori avem ceva de spus despre administrarea problemelor din ora% sau 
din comun! mergem la Primar. Nu %tim c! responsabilitatea apar$ine %i 
consilierilor locali, c! %i ei au putere de decizie, c! ei sunt cei are decid în leg!tur! 
cu rezolvarea problemelor locale.

Membrii APT au cules pentru dumneavoastr! informa$ii despre fiecare consilier 
local, au participat la %edin$ele consiliului local %i au realizat acest raport sperând 
c!, citindu-l, ve$i în$elege mai bine ce face %i ce ar trebui s! fac! consiliul local. 

Ac$iunile noastre î%i propun o mai bun! reprezentare a intereselor oamenilor de 
c!tre consilierii locali. Ne dorim ca dumneavoastr! s! spune$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 unde acestea s!-%i g!seasc! 
rezolvarea. 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 urm!toare. 

CeRe este o organiza$ie neguvernamental! care %i-a propus s! sprijine autorit!$ile 
publice, dar %i alte organiza$ii neguvernamentale s!-i implice pe cet!$eni în luarea 
deciziilor publice.
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APT este o organiza$ie neguvernamental!, non-profit înfiin$at! în anul 2006 care 
activeaz! în comuna Meri%ani %i care are ca misiune sprijinirea comunit!$ilor, în 
special a celor din mediul rural, în vederea dezvolt!rii spiritului civic %i atitudinii 
antreprenoriale.

Pe parcursul anului trecut, APT a realizat urm!toarele activit!$i:

! APT a organizat în parteneriat cu Prim!ria Meri%ani cafeneaua public! 
“Priorit!$ile Comunei Meri%ani. Domenii %i direc$ii strategice”. La acest 
eveniment au participat cet!$eni din localitatea Meri%ani, cadre didactice %i 
autorit!$i publice, iar scopul cafenelei a fost analizarea nevoilor comunit!$ii 
prin tehnica SWOT în vederea stabilirii direc$iilor strategice de dezvoltare ale 
comunei (septembrie 2008);

! APT a editat publica$ia „Buletin de Meri%ani” prin intermediul c!reia 200 de 
cet!$eni din comuna Meri%ani au aflat ce drepturi au, despre activitatea 
autorit!$ilor administra$iei publice din Meri%ani, despre proiectele de viitor 
ale Prim!riei Meri%ani (mai 2008);

! APT a  contribuit al!turi de Prim!ria Meri%ani %i Funda$ia PACT la 
organizarea focus-grupului ”Prevenirea abandonului scolar la copiii de etnie 
rom!” în Meri%ani, cafenea la care au participat cadre didactice din toate 
%colile comunei %i reprezentan$ii Prim!riei Meri%ani (aprilie 2008);

! APT a organizat în parteneriat cu Prim!ria Meri%ani cafeneaua public! 
“Salubritatea în Comuna Meri%ani - modul de organizare %i func$ionare a 
serviciului de salubritate” (martie 2008);

! APT a organizat în ora%ul Pite%ti cafeneaua public! de lansare a studiului 
“Exist! participare public! în România?” (martie 2008).
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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$ii atrage r!spunderea 
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disciplinar! a celui vinovat. În cazul în care o persoan! se consider! v!t!mat! în 
drepturile sale de a ob$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 
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!$enii cu drept de vot ai ora%ului sau comunei. Prefectura 
trebuie s! organizeze un referendum prin care s! supun! la vot 
demiterea primarului!
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O dat! la fiecare 4 ani au loc alegeri locale. Atunci îi vot!m pe Primarii 
localit!$ilor %i pe Consilierii Locali. Cu câteva excep$ii, are dreptul de a fi ales 
orice cet!$ean cu drept de vot, care a împlinit vârsta de 23 de ani %i care are 
domiciliul în localitatea în care candideaz!.

Odat! alegerile trecute, dac! despre Primari mai auzim %i-i mai vedem, fie printre 
noi, fie la televizor, despre consilierii locali nu prea mai auzim nimic, nu %tim cine 
sunt, ce fac sau ce ar trebui s! fac!.

Materialul care urmeaz! v! va ajuta s! %ti$i cine sunt consilierii locali %i ce ar 
trebui s! fac! ei. 

Despre Consiliul Local

Consiliile Locale sunt „autorit!$ile deliberative” – adic! cei care iau decizii pentru 
comunitate – la nivelul localit!$ilor. Consiliile Locale sunt formate din consilieri 
ale%i pe liste de partid (în afar! de cei care candideaz! ca independen$i). În func$ie 
de num!rul de locuitori dintr-o localitate, consiliul local poate avea între 9 %i 27 
consilieri locali. Consiliul local din Meri%ani are 13 consilieri locali.

Consiliul Local î%i formeaz! comisii de specialitate în func$ie de principalele 
domenii de activitate. Din fiecare comisie de specialitate fac parte consilieri locali 
(teoretic) în func$ie de experien$a %i cuno%tin$ele lor. Consiliul Local din Meri%ani 
este organizat în urm!toarele comisii de specialitate:

! Comisia pentru 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$;

! Comisia pentru înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, 
activit!$i sportive %i de agrement;
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! Comisia pentru administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.

În capitolul 2 pute$i citi din ce comisie face parte fiecare consilier local al 
comunei. Ace%tia sunt cei care discut! primii despre proiectele de hot!râre care $in 
de domeniul lor de activitate.

Atribu"iile Consiliilor Locale

Atribu$iile Consiliilor Locale sunt împ!r$ite pe mai multe categorii:
! organizarea %i func$ionarea departamentelor din cadrul prim!riei, 

institu$iilor %i serviciilor publice de interes local (ex poli$ie comunitar!, 
protec$ie %i asisten$! social!) %i a societ!$ilor comerciale %i regiilor 
autonome de interes local (ex regia de ap!, de transport public etc);

! dezvoltare economic!, social! %i de mediu a urbei;
! domeniul public %i privat al localit!$ii;
! atribu$ii privind administrarea serviciilor furnizate c!tre cet!$eni (ap!, 

alimentarea cu gaze, iluminat public);
! atribu$ii privind cooperarea cu alte institu$ii din localitate sau din afara ei 

(prim!rii din alte ora%e, ora%e înfr!$ite).

Iat! numai câteva dintre lucrurile pe care trebuie s! le fac! consilierii locali, de 
cele mai multe ori la propunerea primarilor:

! aprob! înfiin$area, organizarea %i statul de func$ii ale din cadrul prim!riei, 
a institu$iilor %i serviciilor publice de interes local %i statul de func$ii al 
regiilor autonome de interes local;

! aprob! la propunerea primarului bugetul de venituri %i cheltuieli al 
localit!$ii, împrumuturi, investi$ii;  

! stabile#te #i aprob!  taxele %i impozitele locale;
! aprob! strategiile privind dezvoltarea economic!, social! %i de mediu a 

localit!$ii;
! asigur! realizarea lucr!rilor %i a angajamentelor luate în procesul de 

integrare european! în domeniul protec$iei mediului %i gospod!ririi 
apelor;
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! hot!r!%te darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate public! a localit!$ii %i a serviciilor publice de interes local;

! hot!r!%te vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
privat! a localit!$ii;

! asigur! cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local (educa$ia, protec$ia copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei, s!n!tatea, cultura, ordinea public!, 
protec$ia %i refacerea mediului, dezvoltarea urban!, podurile %i drumurile 
publice, alimentare cu ap!, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie 
termic!, iluminat public %i transport public local, locuin$ele sociale, etc.);  

! conservarea, restaurarea #i punerea în valoare a monumentelor istorice #i 
de arhitectur!, a parcurilor, gr!dinilor publice #i rezerva"iilor naturale;

! hot!r!%te acordarea unor sporuri %i altor facilit!$i, potrivit legii, 
personalului sanitar %i didactic;

! sprijin! activitatea cultelor religioase;
! aprob! construirea locuin$elor sociale %i criteriile pentru repartizarea 

locuin$elor sociale.

Pentru a-%i putea îndeplini atribu$iile, orice consilier local poate s! propun! 
Consiliului Local un proiect de hot!râre, care va fi discutat în cadrul comisiilor de 
specialitate, a departamentului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului %i, în cele din urm!, discutat %i votat în cadrul %edin$ei Consiliului 
Local. 

În afar! de consilierii locali, mai pot propune proiecte de hot!râri %i Primarul sau 
chiar cet!$enii (5% dintre cet!$enii cu drept de vot din localitate).

Dac! este vorba despre un proiect de hot!râre cu caracter normativ (care 
afecteaz! întreaga comunitate), acesta trebuie adus la cuno#tin"! cu cel pu"in 30 

de zile înainte de a intra în discu"ia Consiliului Local. Dup! ce anun$ul de act 

normativ a fost f!cut, autorit!"ile sunt obligate s! stabileasc! un termen de cel 
pu$in 10   zile pentru a primi în scris de la cet!"eni sugestii, propuneri sau opinii 
cu privire la proiectul supus dezbaterii publice. 
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De asemenea, consilierii locali pot solicita inform!ri cu privire la problemele 
comunit!"ii %i rapoarte de la primar, viceprimar %i de la %efii serviciilor publice %i 
de utilitate public! de interes local. 

În afar! de atribu"iile de mai sus, conform legii consilierii locali trebuie s!:
! Organizeze întâlniri cu cet!$enii %i s! ofere audien$e;
! Depun! anual un raport de activitate (care este public – pute$i 

oricând s!-l solicita$i);
! Depun! o declara$ie de avere %i una de interese (%i acestea sunt 

publice – pute$i oricând s! le solicita$i de la prim!rie).

Func"ionarea consiliului local

Consiliul local se întrune%te în %edin$e ordinare, lunar, la convocarea primarului. 
Pot fi organizate %i %edin$e extraordinare – convocate fie de primar, fie de o treime 
dintre consilierii locali. Ordinea de zi a %edin$elor consiliului este stabilit! de cel 
care convoac! %edin$a (primar sau o treime dintre consilierii locali) %i aprobat! de 
consiliul local la începutul %edin$ei. Ordinea de zi con$ine proiecte de hot!râri, 
care deja au fost discutate %i avizate de c!tre comisiile de specialitate %i de c!tre 
departamentul tehnic din cadrul Prim!riei.

În afar! de %edin$a consiliului local, exist! %i întâlniri ale comisiilor de specialitate 
în cadrul c!rora, consilierii locali discut! %i dau avizele pentru proiectele de 
hot!râri ce urmeaz! a fi votate în cadrul %edin$ei consiliului local. 

&edin$ele consiliului local sunt publice – orice cet!$ean poate s! participe. Prim!ria 
trebuie s! anun$e data %i ora la care are %edin$a de consiliu, precum %i ordinea de 
zi a acesteia. Pute$i s! v! înscrie$i la cuvânt %i s! v! exprima$i opinia cu privire la 
actele normative supuse aprob!rii. În mod normal, ar trebui s! g!si$i aceste 
anun$uri cel pu$in la avizierul prim!riei. Public este %i procesul verbal în care se 
consemneaz! discu$iile precum %i votul fiec!rui consilier local pentru fiecare 
proiect de hot!râre. Pute$i s! solicita$i oricând o copie a acestuia.



!1-13,1->0-61-?/61-!2+3040(4-526/4

Pagina 13

Pe de alt! parte, orice cet!$ean se poate adresa primarului %i consilierilor locali cu 
privire la solu$ionarea unei probleme a comunit!$ii. Adresarea poate fi fie verbal! 
(în cadrul programului de audien$!), fie în scris (prin grija secretariatului Prim!riei 

sau a secretarului consiliului local). De asemenea, exist! în incinta Prim!riei 
Meri%ani „Cutia cet!$eanului” pe care cet!$enii o pot folosi pentru adresarea unor 
sesiz!ri, sugestii, reclama$ii, idei de proiecte etc. 
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Mul$umim doamnelor %i domnilor consilieri locali care au completat 
chestionarele noastre, oferindu-ne astfel informa$iile necesare realiz!rii 
acestui raport %i ajutându-ne s!-i facem mai cunoscu$i în comunitatea 

noastr!. 
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Alexe Gheorghe

Ocupa$ia: Tehnician cablu digital.
Ultima %coal! absolvit!: Liceul Industrial nr. 2 Pite%ti.
Alte cursuri: Facultatea de Management, Craiova, anul I, Universitatea de  &tiin$e 
Economice Craiova.
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$.
La al câtelea mandat se afl!: 4.
Raport de activitate: Nu.
Declara$ia de avere: Da.
Declara"ia de interese: Da.
Program de audien$e: nu are.
Num!r de telefon: 0747 908 998.
Comunicarea cu cet!"enii: tot timpul, cu întreg satul, prin întâlniri s!te%ti 
desf!%urate cu ocazia încas!rii taxei de cablu digital %i cu ocazia întâlnirilor 
sportive.

Buliga Mariana Liliana

Ocupa$ia: Administrator firma PF Buliga Mariana.
Ultima %coal! absolvit!: Liceul industrial nr. 1 Pite%ti, Arge%.
Alte cursuri: fochist; manichiur!-pedichiur!.
Comisia din care face parte: înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, 
activit!$i sportive %i de agrement.
La al câtelea mandat se afl!: al 2-lea mandat.
Raport de activitate: Nu.
Declara$ia de avere: Da.
Declara$ia de interese: nu a r!spuns.
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon:-
Comunicarea cu cet!$enii: obi%nuie%te s! comunice cu cet!$enii direct, personal %i 
în cadrul magazinului, cu o frecven$! mare.



!0+1-3(+,-62+30401700-=0+-@170>/+0A

Pagina 17

C!lin Ion

Ocupa$ia: muncitor rectificator.
Ultima %coal! absolvit!: Liceul Industrial Construc$ii Ma%ini, Pite%ti.
Alte cursuri: agent fiscal, electrician, sudor.
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$.
La al câtelea mandat se afl!: al 2-lea mandat.
Raport de activitate: Nu.
Declara$ia de avere: Da.
Declara$ia de interese: nu a r!spuns.

Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: 0746 383 253.
Comunicarea cu cet!$enii: obi%nuie%te s! comunice organizând adun!ri pe sate.

Ciubuc Nicolae

Ocupa$ia: contabil %ef  Depoul de locomotive CFR Pite%ti, expert contabil.
Ultima %coal! absolvit!: Academia de Studii Economice (ASE) Bucure%ti.
Alte cursuri: auditori financiari.
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-
finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 
gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$.
La al câtelea mandat se afl!: primul.
Raport de activitate: Nu.
Declara$ia de avere: Da.
Declara$ia de interese: nu.
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: 0722 677 211.
Comunicarea cu cet!$enii: obi%nuie%te s! comunice direct, în mod frecvent.
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Cristache Ion

Ocupa$ia: agent po%tal.
Ultima %coal! absolvit!: %coala profesional! (nu se men"ioneaz! care).

Alte cursuri: cursuri de factor po%tal.
Comisia din care face parte: administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.
La al câtelea mandat se afl!: al 4-lea.
Raport de activitate: Nu.
Declara$ia de avere: Da.
Declara$ia de interese: Da.  
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: 0248 763 588.
Comunicarea cu cet!$enii: obi%nuie%te s! comunice cu cet!$enii, zilnic, datorit! 
ocupa$iei sale.

Cristescu Constan"a

Ocupa$ia: pensionar!.
Ultima %coal! absolvit!: Institutul Politehnic Bucure%ti.
Alte cursuri: - 
Comisia din care face parte: administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.
La al câtelea mandat se afl!: primul.
Raport de activitate: Nu.
Declara$ia de avere: Nu. 
Declara$ia de interese: Nu.  
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon:-
Comunicarea cu cet!$enii: obi%nuie%te s! comunice cu cet!$enii direct %i cu prilejul 
slujbelor religioase la care particip! cu o frecven$! mare.
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Duminic! Vasile

Ocupa$ia: nu ne-a furnizat informa"iile.

Ultima %coal! absolvit!: nu ne-a furnizat informa"iile.

Alte cursuri: nu ne-a furnizat informa"iile. 
Comisia din care face parte: administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor. 
La al câtelea mandat se afl!: primul mandat.
Raport de activitate: nu.
Declara$ia de avere: nu ne-a furnizat informa"iile. 
Declara$ia de interese: nu ne-a furnizat informa"iile. 

Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: nu ne-a furnizat informa"iile. 

Comunicarea cu cet!$enii: nu ne-a furnizat informa"iile.

Eremia Ion
Ocupa$ia: asistent veterinar.
Ultima %coal! absolvit!: Liceul Agroindustrial Curtea de Arge%. 
Alte cursuri: - 
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-
finan$e, administrarea domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 
gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$.
La al câtelea mandat se afl!: primul mandat.
Raport de activitate: da, conform r!spunsului dl. consilier, nu - conform r!spunsului 

oficial al Prim!riei.

Declara$ia de avere: da.
Declara$ia de interese: da. 
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: 0726 155 903. 
Comunicarea cu cet!$enii: comunic! de dou! ori pe lun! cu cet!$enii cu ocazia 
ac$iunilor sanitar-veterinare.
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Haiducu Nicolae

Ocupa$ia: nu ne-a furnizat informa"iile.

Ultima %coal! absolvit!: nu ne-a furnizat informa"iile. 

Alte cursuri: nu ne-a furnizat informa"iile.
Comisia din care face parte: administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor. 
La al câtelea mandat se afl!: primul mandat.
Raport de activitate: nu.
Declara$ia de avere: nu ne-a furnizat informa"iile.
Declara$ia de interese: nu ne-a furnizat informa"iile. 
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: nu ne-a furnizat informa"iile.
Comunicarea cu cet!$enii: nu ne-a furnizat informa"iile.

Ionescu Marius Luigi

Ocupa$ia: viceprimar.
Ultima %coal! absolvit!: liceul (nu se men$ioneaz! care). 
Alte cursuri: - 
Comisia din care face parte: înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, 
activit!$i sportive %i de agrement. 
La al câtelea mandat se afl!: al 2-lea.
Raport de activitate: da, conform r!spunsului dl. viceprimar, nu - conform r!spunsului 

oficial al Prim!riei.

Declara$ia de avere: da. 
Declara$ia de interese: nu a r!spuns.

Program de audien$!: da, miercurea de la 14.00-16.00 la sediul Prim!riei (nu este 

specificat! camera sau biroul).
Num!r de telefon: 0733 014 951 
Comunicarea cu cet!$enii: obi%nuie%te s! comunice cu cet!$enii. Nu se men"ioneaz! 

metodele prin care comunic! #i frecven"a.
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Marin Vasile

Ocupa$ia: pensionar.
Ultima %coal! absolvit!: &coala Militar!. 
Alte cursuri: - 
Comisia din care face parte: administra$ie publica local!, juridic!, urbanism, 
ap!rarea ordinii, lini%tii publice %i a drepturilor cet!$enilor.
La al câtelea mandat se afl!: primul mandat.
Raport de activitate: nu.
Declara$ia de avere: da. 
Declara$ia de interes: nu.  
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: 0744 682 922. 
Comunicarea cu cet!$enii: comunic! cu cet!$enii în mod direct, des.

Radu Aurel Constantin

Ocupa$ia: nu ne-a furnizat informa"iile.

Ultima %coal! absolvit!: nu ne-a furnizat informa"iile. 

Alte cursuri: nu ne-a furnizat informa"iile. 

Comisia din care face parte: înv!$!mânt, s!n!tate, cultur!, protec$ie civil!, activit!$i 
sportive %i de agrement.
La al câtelea mandat se afl!: primul mandat.
Raport de activitate: nu.
Declara$ia de avere: nu ne-a furnizat informa"iile. 
Declara$ia de interese: nu ne-a furnizat informa"iile. 
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: nu ne-a furnizat informa"iile. 
Comunicarea cu cet!$enii: nu ne-a furnizat informa"iile.
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'erban Vasile

Ocupa$ia: p!durar la Ocolul Silvic Pite%ti.
Ultima %coal! absolvit!: &coala Tehnic! (2001-2003). 
Alte cursuri: - 
Comisia din care face parte: programe de dezvoltare economico-social!, buget-
finan$e, administrare domeniului public %i privat al comunei, agricultur!, 
gospod!rire comunal!, protec$ia mediului, servicii %i comer$. 
La al câtelea mandat se afl!: al 3-lea mandat.
Raport de activitate: da, conform r!spunsului dl. consilier, nu - conform r!spunsului 

oficial al Prim!riei.

Declara$ia de avere:da. 
Declara$ia de interese: da.  
Program de audien$!: nu are.
Num!r de telefon: 0248 763 513.
Comunicarea cu cet!$enii: comunic! cu cet!$enii organizând %edin$e pe sate.
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Alexe Gheorghe
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna
La câte %edin"e1 ale Consiliului Local a participat!: 13 din 13
La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  13 din 13
Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 2, îns! Prim!ria nu confirm! nici unul
Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul
La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: #edin$e publice, serb!ri 
%colare, întruniri cu speciali%ti pe diverse teme
Alte informa"ii: - 

Buliga Mariana Liliana
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna
La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat!: 7 din 13
La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  13 din 13
Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0
Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul
La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: supervizarea lucr!rii de 
pietruire în satul Meri%ani, serb!ri %colare, cafenea public! pe tema analizei 
direc$iilor strategice ale comunei organizat! de Asocia$ia Partener pentru Tine %i 
Funda$ia PACT, întâlniri cu membrii de partid
Alte informa"ii: -

C!lin Ion
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna
La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat: 5 din 5
La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  5 din 5
Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0
Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul
La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: la 7 evenimente, îns! nu sunt 
enun$ate
Alte informa"ii: -

1 Potrivit r!spunsului oficial al Prim!riei Meri%ani, din luna iunie 2008 – momentul investirii noului 
consiliul local - pân! în martie 2009, au avut loc 9 %edin$e ordinare ale consiliului local. R!spunsurile 
consilierilor difer! %i acestea au fost centralizate ca atare.
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Ciubuc Nicolae
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat: 11 din 11

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  11 din 11

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: întâlniri publice

Alte informa"ii: -

Cristache Ion
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat: la toate 

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  la toate 

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri %colare %i întâlniri 
publice

Alte informa"ii: -

Cristescu Constan$a
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat!: 14 din 14

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  14 din 14

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri %colare, reuniuni 

privind mediu, deschiderea anului %colar, cafenea public! organizat! de Asocia$ia 

Partener pentru Tine împreun! cu Prim!ria Meri%ani, întâlniri cu cet!$enii 

Alte informa"ii: -
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Duminic! Vasile
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat:  nu ne-a furnizat informa"iile

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  nu ne-a furnizat informa"iile

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: nu ne-a furnizat informa"iile 

Alte informa"ii: -

Eremia Ion
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat!: la 11 din 11

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  la 11 din 11

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri %colare, întâlniri 

publice 

Alte informa"ii: -

Haiducu Nicolae
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat: nu ne-a furnizat informa"iile

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: nu ne-a furnizat informa"iile

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: nu ne-a furnizat informa"iile 

Alte informa"ii: -
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Ionescu Marius Luigi
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat: nu a r!spuns

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: la 80 din 89

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 15, îns! prim!ria nu confirm! nici unul  

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri %colare, întâlniri 

publice 

Alte informa"ii: -

Marin Vasile
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat!: la 11 din 11

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat: la 11 din 11

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: întâlniri publice

Alte informa"ii: -

                                                                                                                                                                                    

Radu Aurel Constantin
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat: nu ne-a furnizat informa"iile

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  nu ne-a furnizat informa"iile

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 0

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: nu ne-a furnizat informa"iile 

Alte informa"ii: -                                                                                                  
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&erban Vasile
Ce cheltuieli i-au fost decontate: niciuna

La câte #edin"e ale Consiliului Local a participat!: la 8 din 8

La câte #edin"e ale comisiei/comisiilor a participat:  la 14 din 14

Câte proiecte de hot!râre a ini"iat: 3, îns! Prim!ria confirm! 2

Câ"i cet!"eni a avut în audien"!: nici unul

La ce evenimente a participat în folosul comunit!"ii: serb!ri %colare, întâlniri cu 

cet!$enii 

Alte informa"ii: -
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Luna martie

%edin"a ordinar! a consiliului local din data de 31 martie 2009

La %edin$a Consiliului local Meri%ani au participat to$i consilierii locali. În cadrul 
acesteia, au fost discutate %i votate 10 proiecte de hot!râri dintre care amintim:

! Aprobarea bugetului local de venituri %i cheltuieli pe anul 2009 
! Aprobarea instrument!rii 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 DC 284 Vâlcelele ( DJ 704 H – 

km 4 + 900 ) – Mielce%ti – Vâlcelele ( DJ 704 H – km 6 + 100 ) %i DC 287 
Crâmpotani ( DJ 704 H – km 7 + 350 ) – Valea Radului – M!n!stire, 
Centru îngrijire copii în satul Meri%ani %i dotare c!min cultural în satul 
Vâlcelele    

! Aprobarea programului de priorit!$i pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din comuna Meri%ani, jude$ul Arge%, pe urm!torii 3 ani

! Aprobarea asocierii comunei Meri%ani cu unit!$i administrativ–teritoriale 
din jude$ul Arge% în scopul constituirii Asocia$iei de dezvoltare 
intercomunitar! SERVSAL Arge%, pentru Managementul Integrat al 
De%eurilor Solide din Jude$ul Arge%.

Nu uita$i:

! Ave$i dreptul s! participa$i la %edin$ele Consiliului Local.
! Proiectele de acte normative (acele hot!râri care afecteaz! toat! comunitatea – 

ex. tarifele la ap!) trebuie afi%ate cu 30 de zile înainte de a intra în discu$ia 
consiliului local. În aceast! perioad! oricine poate s! fac! sugestii.

Dac! vre"i s! afla"i mai multe despre #edin"ele #i hot!rârile consiliului local, 
pute"i solicita Prim!riei s! v! dea o copie a procesului verbal #i a hot!rârilor 
luate.
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! Aprobarea concesionarii unei suprafe$e de 500 mp teren în vederea 
amenaj!rii unei parc!ri auto %i amplasarea unei rulote pentru a desf!%ura 
o activitate comercial! (în apropierea barierei, pe lâng! canton).

! Aprobarea închirierii unui spa$iu de minim 50 mp în incinta fostei 
Prim!rii Vâlcelele, în vederea func$ion!rii unei farmacii.

! Cooperarea Consiliului Local Meri%ani cu S.C. PETROM S.A. în 
vederea dezvolt!rii unui proiect de reabilitare a Gr!dini$ei Vâlcelele. 

Ordinea de zi ap!rut! prin 
dispozi$ia nr. 367 a fost 
suplimentat! cu 4 proiecte 
de hot!râri introduse în 
momentul desf!%ur!rii 
%edin$ei la propunerea 
primarului. &edin$a a fost 
prezidat! de Cristache Ion.

Toate proiectele de hot!râri 
au fost ini$iate de primar %i 
toate au primit votul 
favorabil al consiliului 
local. Niciun proiect de 
hot!râre ini$iat nu a suferit 
modific!ri ca urmare a 
dezbaterilor în plenul 
consiliului local.

Pe lâng! proiectele de hot!râre au mai fost luate în discu$ie %i alte subiecte la 
propunerea consilierilor locali: 

! necesitatea conceperii bugetului local de venituri %i cheltuieli plecând de 
la hot!rârile anterioare ale consiliului local (Alexe Gheorghe)

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 de mai sus. 
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! Prim!ria Meri%ani prin intermediul inginerului agricol ar putea sprijini 
oamenii care depun cereri la APIA pentru subven$ii (Alexe Gheorghe )

! necesitatea aloc!rii de resurse financiare bisericii din Dobrogostea pentru 
instalarea unei centrale termice (Marin Vasile)

! necesitatea realiz!rii unui trotuar între Oficiul po%tal %i Poli$ie, pentru 
siguran$a cet!$enilor care sunt nevoi$i s! mearga pe strad! (Eremia Ion)

! necesitatea realizarii demersurilor pentru m!rirea rutei autobuzului 11 
(Bascov-Borle%ti) pân! în Meri%ani (Eremia Ion)

! necesitatea introducerii gazelor la C!minul Cultural Meri%ani (Eremia 
Ion)

! afi%area sanc$iunilor prev!zute pentru nerespectarea colect!rii %i 
depozit!rii de%eurilor (Duminc! Vasile)

! necesitatea de a prevede bani în bugetul local pentru premierea cuplurilor 
care împlinesc 50 de ani de c!s!torie (Buliga Mariana)

! necesitatea repar!rii „liniei mici” de la Borle%ti care s-a deteriorat foarte 
mult (C!lin Ion)

În cadrul %edin$ei din luna martie, au fost semnalate de c!tre consilieri o serie de 
deficien$e legate de procesul de dezbatere: lipsa func$ionarilor de la departamentul 
economic al Prim!riei care sa dea explica$ii pe marginea bugetului local (&erban 
Vasile), lipsa de documente scrise pe marginea proiectelor de hot!râri dezb!tute 
(&erban Vasile, Alexe Gheorghe).

Conform legii, proiectul bugetului local 
trebuie afi%at %i pus în dezbatere public! 
înainte de a fi votat în consiliul local. Pentru 
bugetul comunei Meri%ani, aceast! procedur! 
nu a fost respectat!.

Orice cet!$ean are dreptul s! solicite o copie a 
bugetului local. Acesta arat! de unde vin %i 
cum se cheltuiesc banii comunei.
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Luna aprilie

%edin"a ordinar! a consiliului local din data de 30 aprilie 2009

La %edin$a ordinar! din luna aprilie au participat 12 consilieri %i 10 cet!$eni ai 
comunei Meri%ani. 
Cele mai importante proiecte de hot!râri dezb!tute au fost:

! aprobarea contului de execu$ie bugetar! pe anul 2008.
! aprobarea rectific!rii bugetului local pe anul 2009.    
! aprobarea prelu!rii asistentului medical comunitar – Costache Elena 

Mihaela.
! aprobarea unor rapoarte de evaluare în vederea concesion!rii (ca urmare 

a votului exprimat în plen, pre$ul de pornire a licita$iei pentru spa$iul din 
fosta prim!rie Vâlcelele este de 976 Ron/an, respectiv 217 Ron/an pentru 
amplasare tonet! în Meri%ani pe lâng! canton, în apropierea barierei. 
Trebuie men$ionat c! anterior votului în plen, comisia juridica nu %i-a dat 
acordul datorit! pre$ului prea mic de pornire.). 

! aprobarea constituirii unei comisii de licita$ii pentru concesionarea %i 
închirierea unor bunuri din proprietatea public! sau privat! a comunei, 
respectiv vânzarea unor bunuri proprietate privat! a comunei (ca urmare 
a votului exprimat comisia este formata din: Duminic! Vasile, Ciubuc 
Nicolae, Alexe Gheorghe, &erban Vasile, Cristache Ion, &erban Gabriel, 1 
reprezentant al finan$elor publice Arge%).

&edin$a a fost prezidat! de Cristache Ion %i a fost adus! la cuno%tin$a consilierilor 
prin dispozi$ia nr. 471. Toate proiectele au fost ini$iate de primar, au primit votul 
favorabil al consilierilor %i niciunul nu a suferit modific!ri în urma discu$iilor în 
%edin$a consiliului. 

Deficien$e sesizate în cadrul %edin$ei: necesitatea ca proiectul de aprobare a 
contului de execu$ie bugetar! pe anul anterior s! fie prezentat mai detaliat, pe 
proiectele administra$iei pentru o mai bun! în$elegere a documentului financiar 
(Duminic! Vasile).
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La propunerea cet!$enilor prezen$i la %edin$!, dar %i a consilierilor au fost discutate 
urm!toarele probleme:

! Ocuparea ilegal! a izlazului comunal Meri%ani de garduri %i construc$ii 
ale cet!$enilor de etnie rom! (cet!$ean).

! Necesitatea ecologiz!rii unor zone din Vâlcelele (la podul 2) cu sprijinul 
cet!$enilor care beneficiaz! de ajutorul social (consilier, Cristescu 
Constan$a).

! Necesitatea eliber!rii de legitima$ii de consilieri (consilier, &erban Vasile).
! Necesitatea pietruirii drumului din „Giudea” (consilier, Marin Vasile).
! Necesitatea func$ion!rii serviciului medical de urgen$! la nivel local 

sâmb!ta %i duminica (cet!$ean).
! Necesitatea elabor!rii %i impunerii unor m!suri de prevenire a furtului  %i 

distrugerii produselor agricole, furaje etc. apar$inând cet!$enilor (Alexe 
Gheoghe).

! Necesitatea construirii unui trotuar între Oficiul po%tal, Poli$ie, &coal! %i 
Prim!rie (cet!$ean).

! Necesitatea deschiderii, în cadrul prim!riei, a unui Birou Unic pentru 
Cet!$eni mai ales în perspectiva oferirii de sprijin cet!$enilor care solicit! 
subven$ii agricole prin APIA (consilier, Duminic! Vasile).

! Lipsa unei l!mpi de iluminat în intersec$ia (iganca (cet!$ean).
! Solicitare de concurs public pentru ocuparea celor 10 posturi din cadrul 

serviciului de gospod!rire comunal! ce va fi organizat pe lâng! prim!rie, 
unul din criteriile de selectare putând fi încadrarea persoanei cu ajutor 
social (cet!$ean).

! În vederea prevenirii abandonului %colar în rândul copiilor de etnie rom!, 
se solicit! Prim!riei s! întreprind! demersuri pentru facilitarea 
transportului gratuit pentru copiii romi (reprezentant romi, Mirea).

De asemenea, în cadrul %edin$ei au fost analizate 3 cereri de la cet!$eni prin care 
se solicit! sprijin material/financiar din partea prim!riei pentru diverse probleme, 
toate trei fiind respinse din lips! de fonduri %i amânate pentru discutare la 
rectificarea bugetar!.
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Luna mai

%edin"a ordinar! a consiliului local din data de 29 mai 2009

În %edin$a consiliului local din luna mai au fost dezb!tute 9 proiecte de hot!râri 
dintre care 7 ini$iate de primar %i 2 ini$iate de consilieri locali (Alexe Gheorghe, 
Duminic! Vasile). Unul dintre ele a fost introdus prin procedur! de urgen$!. 

La %edin$! au participat 10 consilieri %i 10 cet!$eni.

Dintre proiectele dezb!tute în %edin$a public! amintim:
! aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea angaj!rii de for$! 

de munc!, pe perioad! determinat!, în vederea execut!rii unor lucr!ri %i 
servicii de interes comunitar.

! aprobarea modific!rii Actului Constitutiv %i Statutului ASOCIA(IEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR) ARGE'.

! stabilirea impozitelor %i taxelor locale pentru anul fiscal 2010 (au fost 
m!rite cu 5% pentru persoane fizice %i 10% pentru persoane juridice)

! aprobarea achizi$iei de studii teren, studii fezabilitate %i servicii 
consultan$! pentru proiectul integrat de investi$ii FEADR, m!sura 322 - 
“Sistem centralizat de canalizare, Alimentare cu ap!, Reabilitare drumuri 
comunale, Centru îngrijire copii %i dotare c!min cultural” 

! aprobarea includerii în programul pilot “Locuin$e sociale pentru 
comunit!$ile de romi” a unui num!r de 90 unit!$i locative pe un teren în 
suprafa$! de 35.000 mp ce se afl! în proprietatea comunei Meri%ani.

! aprobarea d!rii în folosin$! gratuit!, Parohiei Malul Vân!t, a unei 
suprafe$e de 2000 mp teren, situat în satul Malul Vân!t, pentru 
construirea unei biserici

! stabilirea unor m!suri de interzicere a prezen$ei nejustificate în tarlalele 
agricole a persoanelor care nu sunt proprietare a terenurilor respective - 
proiect ini$iat de consilierul Alexe Gheorghe

! rezilierea contractului de concesionare a Parcului Meri%ani - proiect 
ini$iat de consilierul Duminic! Vasile %i introdus prin invocarea 
procedurii de urgen$!.               
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&edin$a a fost prezidat! de Cristescu Constan$a %i a fost adus! la cuno%tin$a 
consilierilor prin dispozi$ia nr. 607. Toate proiectele au fost votate %i nu au suferit 
modific!ri ca urmare a dezbaterilor cu excep$ia proiectului propus de Alexe 
Gheorghe care a fost reformulat. 

Solicit!ri ale consilierilor pentru aparatul executiv al Prim!riei:
! elaborarea unor rapoarte de activitate  la fiecare trei luni pentru cei 10 

muncitori angaja$i care s! fie prezentate în %edin$a consiliului în vederea 
analiz!rii eficien$ei acestui demers %i lu!rii de m!suri ulterioare (&erban 
Vasile)2

! necesitatea elabor!rii unor criterii de selec$ie pentru muncitorii ce vor fi 
angaja$i %i popularizarea concursului de ocupare a posturilor (Alexe 
Gheorge)

! necesitatea elabor!rii unui plan de munc! a persoanelor care beneficiaz! 
de ajutor social %i prezentarea ac$iunilor realizate lunar în cadrul %edin$ei 
de consiliu (Duminica Vasile)

! necesitatea prezent!rii de documente pe marginea proiectelor dezb!tute în 
cadrul %edin$ei în vederea exprim!rii votului în mod responsabil, mai cu 
seama atunci când se discut! despre suprafe$e care urmeaz! s! fie 
concesionate, închiriate sau date spre folosin$! sau atunci când se reziliaz! 
contracte de concesiune cum a fost cazul în prezenta %edin$! (Alexe 
Gheorghe)

! prezentarea raportului de activitate al serviciului de paz! comunal! în 
urm!toarea %edin$! a consiliului local (Duminic! Vasile)

! compartimentul de taxe si impozite locale ar trebui s! dea explica$ii  de tip 
cost-beneficiu în a%a fel încât oamenii s! %tie pentru ce pl!tesc taxele 
locale (Alexe Gheorghe) 

! prezentarea cuantumului resurselor alocate pân! în prezent din bugetul 
aprobat de APIA pentru între$inerea izlazurilor comunale (&erban Vasile)3

2 La momentul exprim!rii votului, nu a fost precizat un calendar de ac$iuni al echipei format! din 10 
muncitori
3 Amintim cet!$enilor c! în %edin$a din luna februarie 2009, consiliul a hot!rât împuternicirea unei 
persoane pentru depunerea cererii de plat! la APIA pentru anul 2009. Subven$ia de la APIA 
direc$ionat! Prim!riei Meri%ani are ca scop între$inerea %i cur!$area izlazurilor comunale. Ca %i condi$ie 
de acordare a acestei subven$ii, Prim!ria Meri%ani nu va încasa tax! pentru p!%unat.
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! prezentarea unei situa$ii a num!rului de hot!râri emise din 2004-2008 de 
c!tre Consiliul local Meri%ani %i a num!rului de hot!râri care au fost 
aplicate (Duminic! Vasile)

! necesitatea prezen$ei reprezentan$ilor din departamentele de specialitate 
ale Prim!riei la %edin$ele consiliului local pentru a furniza informa$ii pe 
probleme tehnice (Alexe Gheorghe)

! necesitatea introducerii de ap! %i în satul Dobrogostea (C!lin Ion)

Solicit!ri ale consilierilor la adresa cet!$enilor prezen$i %i monitorului local al 
Asocia$iei Partener pentru Tine:

! „nu ave"i dreptul s! interveni"i în #edin"!!” (consilier Duminic! Vasile)

! „Observatorii nu au dreptul s! vorbeasc!, ei observ!!” (consilier Duminica Vasile)

! „Rog Organiza"ia APT prin reprezentan"ii ei s! realizeze o dezbatere public! pe 

tema eficien"ei serviciului de paz! comunal!, m!suri de prevenire a furturilor #i 

distrugerilor propriet!"ilor agricole ale cet!"enilor ... #i, v! rog, s! consemna"i acest 

lucru în procesul verbal” (consilier Alexe Gheorghe)

Activitatea consilierilor - pe scurt

Alexe Gheorghe Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 1

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

a avut 
interven$ii

a avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Amintim autorit!"ilor locale #i cet!"enilor deopotriv! c!, potrivit:

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparen$a decizional!: “Persoana care 

prezideaz! %edin$a public! ofer! invita"ilor #i persoanelor care particip! 

din propria ini$iativ! posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele 
aflate pe ordinea de zi.
Art. 9 (al. 2)  Punctele de vedere exprimate în cadrul %edin$elor publice de 

persoanele men$ionate la art. 8 au valoarea de recomandare.  



Buliga Mariana Liliana Martie Aprilie Mai

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local prezent absent absent

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

- -

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

C!lin Ion Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

0 a avut 
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Ciubuc Nicolae Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Ciubuc Nicolae Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0



Cristache Ion Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Cristescu Constan"a Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

0

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Duminic! Vasile Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 1

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

a avut 
interven$ii 

a avut 
interven$ii 

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Eremia Ion Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

0 0

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0



Haiducu Nicolae Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Ionescu Marius Luigi Martie Aprilie Mai

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local prezent prezent absent

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 -

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

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Marin Vasile Martie Aprilie Mai

Prezen$a la %edin$a Consiliului Local prezent prezent absent

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 -

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

a avut 
interven$ii

-

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Radu Aurel Constantin Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0



%erban Vasile Martie Aprilie Mai

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

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

prezent prezent prezent

Proiecte de hot!râre ini$iate 0 0 0

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

a avut  
interven$ii 

a avut  
interven$ii

Cheltuieli decontate 0 0 0

Cet!$eni în audien$! 0 0 0

Pentru participarea la lucr!rile consiliului local %i  ale comisiilor de 
specialitate, consilierii  au dreptul la o indemniza"ie - potrivit legii. 
Indemniza"ia pe %edin$! nu poate dep!%i 5% din indemniza$ia pe lun! a 
primarului. În cazul comunei noastre, consilierii  primesc 3 indemniza$ii pe 
lun! (2 pentru cele dou! %edin$e de comisii, 1 pentru %edin$a ordinar!).

De asemenea, potrivit legii, consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor 
pe care le-au realizat în exercitarea mandatului %i  a activit!$ii de consilier. 
În cazul comunei noastre, consilierilor locali nu le-a fost decontat! pân! în 
prezent nicio cheltuial! de acest tip.



Rolul monitorului Asocia"iei Partener pentru Tine

Conform scopului proiectului „Consiliul la ramp!”, monitorul local 
particip! %i observ! %edin$ele consiliului local Meri%ani pentru a redacta 
rapoarte de monitorizarea a acestor %edin$e care s! reflecte activitatea 
consilierilor locali %i hot!rârile adoptate de ace%tia. De asemenea, 
monitorul local întreprinde ac$iuni de observare a respect!rii cadrului 
legislativ din România în domeniul inform!rii, consult!rii publice %i 
transparen$ei decizionale. În aceste sens, monitorul observ! constant 
mijoacele de mediatizare folosite de prim!rie (avizierele, în cazul 
comunei noastre) %i modul în care sunt respectate procedurile legale în 
cadrul %edin$elor de consiliu %i pe tot parcursul procesului de luare a 
deciziilor. Ca urmare a acestui proces de monitorizare, monitorul va 
atrage aten$ia autorit!$ilor ori de câte ori consider! c! demersurile 
autorit!$ilor nu sunt în conformitate cu prevederile legilor în vigoare.

Toate aceste ac $ iuni înteprinse de monitorul local au ca scop 
îmbun!t!$irea activit!$ii autorit!$ilor locale %i a rela$iei pe care acestea o 
au cu cet!$enii în spiritul consult!rii publice %i transparen$ei decizionale. 
Respectarea cadrului legislativ, informarea constant! a locuitorilor cu 
privire la agenda consiliului local %i hot!rârile adoptate, consultarea 
cet!$enilor pe marginea proiectelor ce intr! în dezbaterea consilierilor, 
încurajarea cet!$enilor de a participa la %edin$ele consiliului local %i de a-#i 
exprima punctele de vedere sunt, pe de o parte, condi$ii minime pentru 
asigurarea transparen$ei activit!$ii autorit!$ilor publice, iar, pe de alt! 
parte, garan$ii ale consolid!rii unei comunit!$i mature, active %i 
responsabile.

Credem c! dincolo de drepturi %i obliga$ii, parteneriatul constant %i real 
între cet!$eni %i autorit!$i, atunci când se iau decizii, asigur! succesul 
tuturor proiectelor în comuna noastr!. 

A%adar, dorim ca toate dermersurile noastre s! fie în$elese a%a cum au fost 
ele descrise mai sus %i nu altfel. 

Asocia"ia Partener pentru Tine  
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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, at 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.

Prezentul raport va fi urmat de raportul activit!"ii consilierilor locali 

din comuna Meri#ani pe lunile iunie, iulie #i august 2009.
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