
ROMANIA

MINUTA INTEI ORDINARE DIN DATADE

.2022,a avut loc sedinta o(dinara a Consili]\zi data de 23.05
Scdrisoara, convocatd pri Dispozitia primamlui nr. 193 6in 17 .05 .2022,
ul prilnariei Scbrisoara.

1a sediul sri pe site-
1.

Partipipd de drept dl.prir
Publicitatea sedintei s-a

in totalul de 1 1 consilieri invilati 1a sedintd,particip
r Costea Cristian Vasile si d-ria secretar general Ti

prin anuntul n.1867 / 17 .05.2022,afr9at la sedi institutiei si pe site-
Sofia.

ul wrrywscarisoara.ro.

i local al comunei

verbal al sedintei
obiectii ,,se supune

,ira: avizele
proiect in parle.

Doalnna secretar
anteriilare ,consultd

preze+tate consilierilor 1

consu]lative ale comisiilo
In cadrul sedintei de azi a
HOTI\RAREA NR23/2(
lemnqasd din padurea co
anul2022
HOT}IRAREA
HOT](RARTA
funciald a UAT comuna S

3103 nrp.
in conformitate cu

deciziirnald in
afiqa tra sediul Primdriei

Presedinte sedinta,

supune aprobdrii consilidrilor locali ,

este aprobat prin ridicare de mdini cu 11 voturi ."impotiva"

Dl.cionsilier Pasca - presedinte de sedinti dd cuvfutul domnului care prezintb
proieotul ordinei de zi:
l.Pro,iect de hotarare-

lemnoasd din padurea cr

privind insusirea si aprobarea destinatiei volumului
precum si aprobarea prQtului de valorificare

masa

anul ?.022

Dl. Primar solicitd apro
ulterior convocbrii sedi:

e acesteia pe

2.Proiect de hotir$re -
3.Prpiect de hotirflre- ln

a UAT comuna S cdriqoara
artea funciarb

3mp

OrQinea de zi este su
de voturi (prin ridicarea

la vot,cu completdrile ulteribare si este aprobata unanimrtate

Doamna secretar gene:

afi.22ll alin.2 din OUG
eri conform

daca au obiectii la acesta. Se constatl ca nui

intervenite

miini).
Tartarian Sofia-informeaza ofligatia domnilor co

>cali cu ocazia intdlnirii acestora in sedinta oe
de specialirate au fost aprobate lavorabil pentru f

fost adoptata cu cvorumul legal, urmatoaqele hot[:
- privind insusirea si aprobapea destinatiei vo de masb

unei precum si aprobarea prdtului de vi orificare e acesteia pe

Rectificarea rn.3 a bugetullri local pe anul
insusirea documentatiei cadastrale do primd ins ere in cartea

ara a imobilului teren intraVilan curti r cons tructi i in suprafatd de

e art. 11 din Legea nr. 5212003 privi id trans
publicd, cu e qi cohpletdrile ulterioare,

rlica in site-ul propriu.
Secretar gerieral comu

acestora ia
delibqrarea si adoptarea i

Dl.primar prezintd pro de hotdr6ri inscrise pe ofdinea de zi ,inf cd toate cele trei
proieclte sunt insotite rapoartele de specialitate si de referatole de apro r;e au fost

rt.57/2019 privind Codul adrninistrativ;asupra
otdrdrilor in siluatiile in care inlen,ine interesul

Consilier Marcel Sofia Tartaria


