
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbai
Incheiat astazi 11 septembrie 2015, orele 8,30, cu ocazia Sedinlei de indata a Consiliului

Local al comunei Magura

Astezi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 236 din
convocate Sedinta Consiliului Local al comunei Mdgura.

La $edinla participd, fara drept de vot, domnul Cirstea
domnul  V in r ' la  $ 'e fan .  secre la ru l  comJre i .

penlru

11 septembrie 2015, a fost

Daniel, primarrrl comunei si
Proiectul ordinii de zi al Sedinlei ordinare a fost adus la cuno$tinla publica intermenul legal de catre dornnul secretarul comunei, prin intermediur avizierurui si cuprinde

urmatoarele:
l.Proiect de hotarare privind r.ectihcarea bugetului de venituri si cheltuieli

anul 2015 a1 Consiliului Local al comunei Mdsura.
Initiator. Primarul comunei.
2.Proiect de hotarare pentru completarea si modificarea HCL nr.25 din 11 iunie

2014 privind aprobarea preludrii din domeniul public a1 statului si din administrarea
Ministerul Aperdrii Nationale in domeniul public al comunei Megura si in administr:area
Consiliului Local Megura, judetul Buzeu a unei parli din imobilul 1242 Unzuriu.

ln i l ia ro r .  Pr imaJu I  co-n  J  ne i .
Secretarul comunei:
Buni ziua doamnd consilier, buna ziua domnilor consilieri.
Din numarul total de 11 membri ai consiliului local sunt prezenti 9.
Nu sLr r r  p rezenL i  co" rs i ' i e r i i  r l .e  ( '66 . ; "1  s i  Mare i  lonur  Va lenr i r ,  cons i l ie ru l  I l j e  cabr ie l

fiind si preqedinte de $edinla.
. In conformitate cu prevederile art. 47, alin. (3) din Legea nr. 2lS din 23 aprilie

2OO1 (**republicata**){*actualizati*) administraliei publice locale ..ln cazul in care
preqedintele de Sedinta lipseSte, la propunerea consilierilor Iocali, din rendul acestora este
ales un alt presedinte de $edin!d, prin hottua-re adoptatd cu votui majodtalii consilierilor
locali prezenli, ca-re va conduce Sedinla respectivd. Acesta exercitd atributiile prevdzute de
lege pentru preQedintele de qedinla.", trebuie ales un preQedinte de qedinfa pentru $edinlade astSzi.

Va rog faceti propuneri.
Domnul consilier Diaconu Marcel il propune pe domnul consilier Dogaru Gheorghe

ca preQedinte de $edinla pentru $edinta de astazi.
Supusa spre aprobare propunerea este aprobata in unanimitate de voturi, urmand a

se redacta hotirerea necesaia. (HCL nr. 35).
Supun aprobtuii plenului consiliului local procesul verbai al $edintei ordinare din

data de 26 august 2015, proces verbal semnat de catre pre$edintele de $edinte si secretarul
comunei.

Cu unanimitate de votud procesul verbai a1 Sedintei ordinare din data de 26 august
2015 se  aprobd.

Ii-r continuare, domnul secretar adreseaza rugdmintea cetre domnul Dogaru
Gheorghe, preQedintele gedinlei, si preia conducerea lucrArilor.

Domnul consilier Dogaru cheorghe, pre$edintele $edintei:
Buni ziua si bine ne-arn reintalnit.
Supun votului dumneavoastre ordinea de zi.
C ine  es te  penr ru  ?
Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aproba ordinea de zi.



Domnul consiLier Dogaru Gheorghe, pregedintele ,gedinJei' 
propune inceperea

discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi si supune atenliei domnilor consilieri proiectul de

hotarare privind rectiticalea o"S"ftlti de veniturl si cheltuieli penttu anul 2015 al

Consiliului Local al comunei Magura
Disculii: Nu sunt inscrieri la cuvant
Nemaifiind exprimate alte pu"cte de vedere' proiectul de hoterare este supus votullti

domnilor consilieri si adoptat cu unanimitate cle votlui' devenind hotirarea nr' 36'

Domnul consilier Diaconu laar.eL, fi"i"ai.rt"t" Qedinfei supune atenliei domnilor consiiieri

i r *^ i " t r f  p t " " ,  a l  o rd i - r i i  oe  z i  s i  anume Dro ' "c 'J l  de  hu  ar  a rc  oFn l rJ  eomple terea  s '

modificarea HcL nr. 25 o,'.' 
" 

ttt"i" ;;;;;;;;;g;.9barea prelui;ii din domeniul public

al statului si din admrnlstra'"t l'li"i"ttit-'1 Apararii Nalionale in domeniul public al

comunei Megura si in admrmstrJe"-iot " 
i.,,t ,i'r,o""r Magura, jddetul Buziu a unei pirli

din imobilul 1242 Unguriu
In iL ia lo r ,  P_ imcru l  comL ie '
Disculii: Nu sunt lnscrleri l,r cuvant'
Nemaifiind exprimate "rt" ;;t" 

-;; 
vedere' proiectul de hotdrare este supus votuiui

domnilor consilieri si Eldoptat cu'unajLimitate de voiuri' devenind hotirarea nr' 37'

Se prezinta 1n contlnuare "-""fi"it^* 
adresata domnului primar dc numilii Schatt

Ionela-Anca, domiciliata i" 
"o-l]t111 

ltagttta' judelul-Buzau si Scatt David-Lucas' cetatean

elvelian cu domiciliul it-t rrrtttti"tpiJ ett?atl"itta"plt Buzeu' legat de aprobarea unui drept

.le trecele Sau Selvitute catre ploplietatea aceStofa, Situata in extla\'ilanul localitilii

M;;;;:i";;;, solicitanlii doresc sa-si constmiasci o locuinta'
La propunerea domnurur consilier Podoreaj1u Jan Victor' consiliul local este de acord

"u "" 
""1"tt iiJ*"u,;ti; ;;ij^ a"*""i"i primar' o intalnire cu solicitantii' 1a fata locului'

uimand a se hotari in urma acestei intalniri ceea ce va urma
In incheiefe, ao-n.1r "or1"iti". 

Dogaru cheorghe, pre$edintele sedintei, declara

inchise lucrarile $edinlei, muLlumind tuturor pentru colaborare'
"""';;;;;;; 

"are 
sia incireiat prezentul proces verbal' spre cele legale'

Secretarulroml-lnei,
v in til€Ff fan

\\TY


