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PROCES VERBAL

fNCHEIAT ASTAZI 26.04.2018
Azi data de mai sus Consiliul Local al Comunei Mogosani, convocat prin Oispozitia
primarului nr.112/20 .04.20 18 si in conformitate cu prevederile art. 39 alin. I din legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare s-a intrunit in sedinta
ordinara la sediul primariei com Mogosani orele 15.00.
Se face prezenta si se constata ca sunt prezenti 13 consi Iieri din cei 13 alesi . Oupa prezenta se
da spre citire procesul verbal al sedintei anterioare care este semnat de dl presedinte si de catre
secretarul comunei.
01 presedinte da citire ordinii de zi asa cum a fost convocata:
I.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei
Mogosani.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de documente
pentru concesionarea ballii Oraga 2.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2017.
4.0iverse
Oupa citire dl presedinte intreaba consilierii daca sunt de acord cu ordinea de zi prezentata .
Consilierii nu au propuneri spre modificare a ordinii de zi si au votat in unanimitate ordinea de zi
prezentata.
01 primar roaga consilierii sa fie dezbatut prima data al doilea punct inscris pe ordinea de zi
deoarece avem un invitat si nu dorim ca acesta sa stea pana la dezbaterea celui de-al doilea punct.
Invitatul este prezentat , se numeste Oraghici Andrei si este solicitantul cererii de
concesionare balta Draga 2.
Astfel este supus prezentarii
l.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de
documente pentru concesionarea baltii Draga 2.
01 Andrei a fost invitat pentru a prezenta interesul acestuia pentru concesionarea acestei
balti pentru a arata ceea ce doreste sa dezvolte acolo .
01 Andrei a prezentat materialul pe care I-a adus , a dat fiecarui consilier cate 0 mapa cu
planul de afaceri pe care doreste sa il implementeze in acea balta.
A prezentat faptul ca doreste sa amenajeze acea balta pentru pescuitul sportiv si de
agrement.
A mentionat ca va popula ace a balta cu peste pentru a facilita acest sport. EI este sportiv de
pescuit si cunoaste bine cum se practica acest sport, care este interesul pescarilor sportivi Sl ce
doresc acestia.
01 Marcu a argumentat ca acolo sunt probleme datorita argesului care se revarsa.
01 Andrei spune ca stie acest lucru si va construi un dig tocmai pentru acest aspect.
DI Marcu spune ca mai este 0 problema cu statia de epurare a' Gaestiului . 01 Angelescu
spune ca au fost probleme in trecut dar de cand aceasta a fost modernizata aceste probleme au
disparut.

fost cumparat carburant, ceva costume de protective si alte material specific ISU . 01 Angelescu
intreaba cate costume s-au luat. 01 primar spune ca nu stie exact cate.
01 presedinte mai intreaba consilierii daca doresc sa intervina.
N u se mai inscrie n imen i si proiectu I este adoptat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 3.0iverse.
01 presedinte intreaba daca cineva doreste cuvantul. Nu se inscrie nimeni iar presedintele
declarand sedinta inchisa si multumeste consilierilor pentru prezenta .
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