
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal
Incheiat astSzi 23 septembde 2015, orele 8,30, cu ocazia Sedinlei de indate a Consiliului

l,ocal al comunei Magura

Ast6zi, data de mai sus, prin Dispozi_tia nr. 238 din 17 septembde 2015, a fost
convocate $edinta Consiliului Local al comunei Megura.

La Sedinla participe, fere drept de vot, domnul Cirstea Daniel, primarul comunei si
domnuL V in l i lS  S le fan .  secre la r r -  r  o r rune i .

Proiectul ordinii de zi al Sedinlei ordinaie a fost adus ia cunoQtinla publicA in
termenul lega1 de catr.e dor]]lul secretalul comunei, prin intermediui avizierului si cuprinde
urmitoaiele:

l.Proiect de hoterare privind aprobarea modificdrii organigramei si statului de funclii
pentru apa-ratul de specialitate (funcfii publice si funclii contractuale) al primarului
comunei Megura, judelul Buzeu.

Lnr i ia lo r .  Pr imaru l  .omune i .
2.Proiect de hotara.e privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al

comunei Migura si a primal.Llui comunei in Consiliul de administratiei al $colii Gimnaziale
Megura, judelul Buzdu.

ln i i ia to r .  Pr ima ru l  comune: .
3.Proiect de hotaraie pdvind aprobarea dezmembrerii imobilului inscris in CF 1239

Megura, judetul Buziu, teren intravilan, domeniul public al comunei Megura in 2 corpud
funciare.

ln i l ia lo r .  Pr imaru l  comune: .
' Secretaml comunei:

. Buna ziua doamni consilier, bund ziua domnilor consilieri.
Din numarul total de 11 membri ai consiliului local sunt prezenli 9.
Nu sunt prezenli consilierii Ilie Gabriel si Podoreanu Jan-Victor, consilierui Iiie

Gabriel fiind si preqedinte de Sedinla.
In conformitate cu prevederile art. 47, alir.. (3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie

2OO1 (**republicati**)l*actualizati*) administraliei publice locale "In cazul in care
preQedintele de qedinle lipse$te, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este
ales un alt preQedinte de $edin!e, prin hot5re-re adoptatd cu votul majoritalii consilierilor
locali prezenfi, care va conduce $edinla respectivd. Acesta exercita atribuliile prevdzute de
lege pentru pre$edintele de Sedin!a.", trebuie ales un pre$edinte de $edinta pentru qedinla
de astdzi.

Va rog fa.eri propuneri.
Domnul consiiier Dogaru Gheorghe il propune pe domnul consilier Diaconu Marcel

ca pre$edinte de $edinla pentru $edinta de astdzi.
Supusa spre aprobare propunerea este aprobata in unanimitate de voturi, urmand a

se redacta hoterarea necesaia. (HCL nr. 3B).
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotara.re privind

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anui 2015 al Consiliului Local al
comunei Megura.

Supusa la vot propunerea de suplimentare se aproba in unanimitate.
Secretarul comunei:



Supun aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al Sedinlei ordinare din
data de 11 septembrie 2015, p.oces verbal semnat de cdtre pre$edintele de qedinti si
secretarul comunei.

Cu unanimitate de voturi procesul ver.bal al Qedintei ordinare din data de 11
septembrie 2015 se aproba.

In continuaie, domnul secretar adreseazi rugdmintea cetre domnul Diaconu Marcel,
pre$edintele $edinlei, se preia conducerea lucrdrilor.

Domnul consilier Diaconu Marcel, p.e$edintele qedinlei:
Bune ziua si bine ne-am reintelnit.
Supun votului dumneavoastrd ordinea de zi.
Cine este pentru ?
Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri aprobe ordinea de zi.
Domnul consilier Diaconu Marcel, pre$edintele Qedinlei, propune inceperea discutdrii

proiectelor de pe ordinea de zi si supune atenliei domnilor consilieri proiectul de hoterare
privind aprobarea modihcirii organigramei si statului de iunc[ii pentru aparatul de
specialitate {functii publice si funclii contractuale) al primarului comunei Megura, judelul
Buzau.

Discutii: Nu sunt inscrieri la cuvant.
Nemaifiind exprimate afte plrncte de vedere, proiectul de hotdrare este supus votului

domnilor consilieri si adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotdrarea nr. 39
Domnul consilier Diaconu Marcel, pre$edintele $edinlei supune atenliei domnilor

consilieri urmatorul punct aL ordinii de zi si anume proiectul de hotdrere privind
desemnarea reprezentanlilor consiliului Local a1 comunei Mdgura si a pfimalului comunei
in Consiliul de administratiei al Qcolii Gimnaziale Magura, judetul Buzeu.

Init iator. Primaru I com u nci
Disculii: Nu sunt inscrieri La cuvant
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, p.oiectul de hotArare este supus votului

domnilor consilieri si adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hoterarea nr' 40
Domnul consilier Diaconu Marcel, pre$edintele $edinlei supune atenliei domnilor

corisilieri urmitorul punct al ordinii de zi si anume proiectul de hotarare privind aprobarea
.dezmembrdrii imobilului inscris in CF 1239 Megura, judelul Buzau, teren intravilan,
domeniul public al comunei Megura in 2 corpuri funciare.

ln i t ia to r .  P_ imaJu comu ne: .
Disculii: Nu sunt inscrieri la cuvant.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotdrare este supus votului

domniior consilieri si adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotdrarea nr' 41'
Domnul consilier Diaconu Marcel, preqedintele $edinlei supune atentiei domnilor

consilieri urmetorul'punct al ordinii de zi si anume p.oiectul de hotefare rectificalea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Consiliului Local a1 comunei Magura.

In i l ja to r .  Pr imdru l  (  omu ne i
Disculii: Nu sunt inscrieri 1a cuvant
Ne| r indexpr imatea l tepunc tedevedere ,pro iec tu ldehotararees tesupusvotu lu r

domnilor consilieri si adoptat cu unanimitate de votuti, devenind hotSrerea nr' 42
Se prezinte in continuare a solicitare adresata domnului prima' de SC Voicila & G

sRL, tansportator petsoane traseul Buzau-Tisau si retur in vederea modificdrii oralului de
Lranspor t  pen l ru  z j le le  l -5 ,  dupa LJm urmeazS:

-d in  Buzeu,  o re le  9 :15 ,  13 :15 ,  s i  16 :00 :
.  -d in  N i fon ,  o re le  11 :10 ,  14 :55  s i  17 :20 .

consiliul Local este de acord cu acesta modificare de oral si imputefnice$te primarul
comunei sa comunice acest lucru consiliului Judele Buzdu. se readuce in disculie
solicitarea numililor schatt lonela-Anca, domiciliata in comuna Magura, judelui Buzeu si
Scatt David-Lucas, cetatean elvetian cu domiciliul in municipiul Buzeu, judelul Buzeu'
legatdeaproba leaunu id lep tde t rece lesause lv i tu teca t repropr ie ta teaaces tora ,s j tua ta
in'extravilalullocaliteliMagurasiunde,solicitanti idorescsa-siconstluiascdolocuintasi



' se stabile$te data de 6 octombrie 2015 pentru intahirea cu ace$tia si stabilirea
I tfrnc^;A

celor ce

inchiseIn iincheiere, dcomnul consilier Diaconu Marcel, preqedintele Qedinlei, declare
lucrerib $edinlei, mlmlnd tuturor pentru colaborare-

iat prezentul proces verbal, spre cele legale.

Dia
Secretarul comunei,"tffi**""u)-3',)

'D;"1r9*


