ROMANIA
JUOETUL OAMBOVITA
COMUNA MOGOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI 29 .08 .2018
Azi data de mai sus Consiliul Local al Comunei Mogosani, convocat prin Oispozitia
primarului nr. 193/23.08 .2018. 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 consilieri 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 actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului
privat al UAT Mogosani
2.0iverse

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.
Astfel este supus prezentarii primul proiect al ordinii de zi
I.Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat
al UAT Mogosani .
01 presedinte invita pe dl secretar sa prezinte ordinea de zi .
01 secretar argumenteaza proeictul de hotarare cu faptul ca este yorba despre inventarul
bunurilor din domeniul privat al UAT Mogosani .
Acesta a fost actualizat prin inscrierea in acesta a doua suprafete de teren respectiv 32.300
mp si 10.000 mp situiate in T 26 P 330/33 si 330/34 .
Ceele doua suprafete sunt stabilite pentru a putea fi retrocedate conform legii 165.
01 presedinte mai intreaba daca cineva doreste sa intervina.
Nu doreste nimeni si astfel dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost
intiat. Astfel proiectul este adoptat avand 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 2.0iverse.
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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