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Incheiat astazi 23.02.2016 in sedinta de indata a Consiliului Local la care au
participat 1 1 consilieri si au lipsit domnii consilieri Avasiloaiei Ciprian, Purcel Ion si

Zaharia Dumitru - intemat in spital.
Domnul Sarion Florinel, primarul interimar, solicita cuvantul si precizeaza:

- Privitor la proiectul depus la Guvemul Romaniei, Ministerul Agriculturii si

Dezvoltarii Rurale, "Modemizare drumuri comunale", am fost verificati de comisia
SIBA CRFIR pentru aprobarea dosarelor si obtinerea finantarii lucrarii.

Din controlul efectuat a reiesit faptul ca avem o sustinere in obtinerea finantarii
de 90ok, insa inventarul domeniului public nu este complet, in sensul ca nu cuprinde
fiecare drum (strada), punctul de unde pleaca (Km 0) si punctul (casa, locuinta km
X) la care se opreste. In acest sens comisia de inventariere a comunei s-a deplasat pe
drumurile inscrise in proiect si a corectat documentatia (anexele la HCL nr.7512015)
corespunzator cu solicitarea comisiei de proiect. Intrucat datele solicitate si

modificarea hotararii cu avizul de legalitate urmeaza sa le inaintam pe data de
24.02.2016, am fost nevoit sa comvoc consiliul de indata pentru a nu pierde
proiectul si ceea ce este mai important, asfaltarea drumurilor care in starsit dupa
atatia ani ar adduce bucurie cetatenilor.

Aceasta prioritate pe care noi o avem in anul 2016, alte comune au avut-o de
foarte mult timp.

Domnul Catana Constantin, presedintele de sedinta, supune spre aprobare
ordinea de zi transmisa prin convocator.

i. Proiect de hotarare pentru modificarea si/sau completarea HCL nr. 7512015,
initiator primar.

Domnul Mocanu Radu face si dansul precizari in ceea ce priveste
masuratoarea drumurilor cu incepere de la casa X si se termina la casa J.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot aprobarea proiectului care se aproba
in unanimitate de voturi.

Drept pentru care s-a incheiat prezenful proces verbal.


