PROCES VERBAL

Încheiat azi, 08.08.2014, ora 15:00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.121 emisă la 05.08.2014.
Dispoziţia nr.121/2014 cu proiectele înscrise pe ordinii de zi a fost afişată la sediul
consiliului local, încheindu-se de către secretar un Proces verbal de afişare sub nr.3139/
28.07.2014.
Invitaţiile la şedintă au fost transmise consilierilor, aceştia semnând de primire în
convocator.
Proiectele de hotărâre au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul
primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor de specialitate
din cadrul primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâri sunt avizate de secretar cu menţionarea cvorumului ce trebuie
îndeplinit pentru ca respectivul proiect să îmbrace forma unui hotărâri.
Şedinţa este publică, conformându-se prevederilor legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
La şedinţă participă 13 din cei 13 consilieri locali.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina, si un cetatean din Strungari, nr.35 – Mircea Petru
Dan.
Președintele de ședință – Savu Gheorghe-Petru urmează să prezinte în şedinţa de
consiliu conţinutul proiectelor de hotărâre ce au fost iniţiate, a rapoartelor de specialitate şi să
specifice dacă proiectele au sau nu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, de către
secretar, în conformitate cu prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001, republicată .
Faţă de cele consemnate nu există obiecţii din partea consilerilor, astfel ca propune
Consiliului local în temeiul art.43(1) din Legea nr.215/2001, republicată – aprobarea ordinii
de zi, astfel :
I.PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind demararea procedurilor de intabulare a pasunilor
Paltina si Titianu, precum si demararea actiunii judecatoresti pentru recuperarea pasunii
Gruisor intabulata in comuna Orastioara.
Astfel , ÎN TEMEIUL art. 45(1) şi art. 115, aliniat 1, litera b) din Legea nr.215/2001,
republicată adoptă hotărârea nr.62 cu 13 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1.proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de intabulare a pasunilor Paltina
si Titianu, precum si demararea actiunii judecatoresti pentru recuperarea pasunii
Gruisor intabulata in comuna Orastioara.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârilor.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive intocmita
de vicepresedintele Asociatiei crescatorilor de ovine, raportului de specialitate cu privire la
legalitatea proiectului intocmit de secretarul Comunei Pianu – doamna Jr. Catargiu Cristina,
raportului de specialitate intocmit de viceprimar – Alion Dumitru si ing.agr.Coman Vladimir
si avizului favorabil acordat de comisia pe domenii.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Catargiu Cristina, Cujerean Gheorghe, Tomusca Ioan, Dobra
Mariu-Ioan, Petruse Marin-Ioan.

Catargiu Cristina – secretarul comunei – cadrul legal de PV nu este corect si completat.
Cujerean Gheorghe – consilier local – daca sunt depuse documentele la institutii pentru
recuperarea si rezolvarea problemei la ce sa mai angajam avocet? Eu nu sunt de acord cu
angajarea avocatului.
Tomusca Ioan – consilier local – imi pare rau ca am facut cerere catre Consiliul Local Pianu
si nu catre Orastioara. Am cerut aceasta intrucat pasunile nu sunt ale Asociatiei, ci sunt ale
comunei Pianu, am cerut treaba asta ca sa ajutam. Nu are avocat asociatia.
………………..
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu 13 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.62 cu 12 voturi “pentru”.
Preşedintele de şedinţă Savu Gheorghe Petru, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la
cuvânt, declară şedinţa încheiată .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SAVU GHEORGHE PETRU

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
CATARGIU CRISTINA

