
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal
incheiat astdzi 26 august 2015, orele 8,30, cu ocazia Qedintei ordinare a Consiliului Local

. al comunei Megura

Astezi, data de mai sus, prin Dispozilia nr. 224 dit 18 august 2015, a fost coirvocate
$edinla Consiliului Local al comunei Mdgura.

La lucrarile qedinlei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali, din totalul celor 1 1
consilieri din componenla consiLiului 1ocal.

La $edinta participa, ffue drept de vot, domnul Cirstea Daniel, primarul comunei si
domnul Vintili $tefan, secretarul comunei.

Proiectul ordinii de zi al Sedinlei o.dinare a fost adus la cuno$tinla publica in
termenul legal de catre domnul secretatul comunei, prin intermediul avizierului si cuprinde
urmatoaJelel

l.Proiect de hotdrAre privind aprobarea desemndrii preqedintelui de $edinta pentru
lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2015.

ln . l ia ro r .  Pr i "nuru l  co-nJ  nc i .
2.Proiect de hotdrare privind trecerea din domeniul public in doDeniul prrvat a

imobilului teren situat in satul Megura, comuna Megura, judelul Buzeu, in suprafale de
4827 'np.

In't iator. Primarul comunei.
Supusa ]a vot, propunerea de suplimentare se aproba in unanimitate.
Secretarul comunei:
Bune ziua doamni consilier, buna ziua domniior consilieri.
Din numirul total de 1 1 membri ai consiliului local sunt prezenti 11.

. Supun aprobirii plenului consiliului local procesul verbal a1 qedinlei ordinare din
data de 15 iulie 2015, proces verbal semnat de cetre presedintele de $edin_te si secretarul
comunel,

Cu unanimitatd de voturi procesul verbal al qedintei ordinare din data de 15 iulie
2015 se aprobe.

In continuare, domnul secretar adreseazi rugdinintea cetae domnul Diaconu Marcel,
presedintele Sedirl,tei, sa preia conducerea lucrdrilor.

Domnul consilier Diaconu Marcel, presedintele $edintei:
Bune ziua si bine ne-am reintahit.
Supun votului dumneavoastrd ordinea de zi, inclusiv cu proiectul de suplimentare a

acestela.
Cine este pentru ?
Cu unanimitatc de voturj, domnii consilieri aprobd ordinea de zi.
Domnul consilier Diaconu Marcel, preSedintele gedinlei, propune lnceperea discuterii

proiectelor de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri proiectul de hoterire
privind aprobarea desemndrii preSedintelui de qedinlA pentru lunile septembrie, octombrie
si noiembrie 2015.

Disculii: Nu sunt inscrieri la cuvant.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiecLul de hotarare este slrpus votului

domirilor consilieri si adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotdrerea nr. 33.
Domnul consilier Diaconu Marcel, pre$edintele gedinlei supune atentiei domnilor

consilieri urmetorul punct a1 ordinii de zi si anume proiectul de hotirAre privind trecerea
din domeniul public in domeniul privat a imobilului teren situat in satul Magura, comuna
Magura, judelul Buzdu, in suprafale de 4827 mp.

In  i l  ia lo_ .  P_ imaru l  com J  ne i .



Didcutii: Nu sunt inscrieri 1a cuvarrt'
Nemai{iind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus

domnilor consilieri ;i adoptat cu unalimitate de voturi, devenind hot5rerea nr' 34'-------in 
ln"n"i..a, domnul consilier Diaconu Marcel, pre$edintele $edinlei' declara

lucrar i le  sed in le i .  mu l lumind Lu lu ror  penLru  co laborare--" 
or"oi o".ttru care s-a incheiat prezentul proces verbal, spre cele lega1e'

Secretar.Rl comunei,
vi,{6r+stefan\mP

votului

inchise

Pre$edjn'ele Qedinlei.
Diaconu MaJcel


