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PROCES - VERBAL
incheiat azi 27 .08.2019

in qedinla ordinar[ a Consiliului Local Tflrnava

$edin{a incePe la ora 09.00

Dl. Ungur

Dl. Cipariu -

Dl. Ungur

Dl. Cipariu

Dl. Viceprimar
Dl. Cipariu
Dl. Vitan
Dl. Glban
Dl. Cipariu
Dl. Ungur

Bund ziua.

$edin{a este statutard, fiind prezenli un num6r de 13 consilieri din

totalul de 13.

Potrivit regulamentului supun la vot procesul-verbal al qedin{ei

ordinare a Consiliului Local din data de26'07 '2019'
Sunt observalii cu privire la acest proces-verbal?

Vreau sd menlionei in legdtur[ cu propunerea mea fa!6 de parcele

la blocuri c[ terenul din spatele d-lui Vasiu, aEa cum a fost

prezentat in adresa inaintata Primdriei Tdmava, are CF separat 9i

poate face obiectul Legii nr. 1512003.

Supun la vot procesul-verbal.

Cine este pentru? Impotrivd? Ablineri?
Procesul-verbal a fost aprobat in unanimitate'
Pe Ordinea de zi a qedinlei se afl6 4 puncte.

Dau citire Ordinii de zi.
Supun la vot Ordinea de zi'
Ordinea de zi este aprobatd in unanimitate'

punctul nr. 1. Proiect de hotirfrre privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace

fixe aflate in domeniul privat al Comunei Tffrnava'

Putem masura noi ganlul de pe str. vdii, s[ vedem dac6 datele sunt

corecte.
Vd aduc dosarul.
Trebuie mlsurat qan{ul de pe str. Vdii.
Propun sd mergem lafala locului sd mdsur[m'
Vrem sd ldmurim anumite lucruri.
Amdnim punctul pentru luna viitoare.

Supun la vot propunerea de amdnare a punctului nr' 1 de pe

Ordinea de zi.
Propunerea este aprobat[ in unanimitate.

Punctul nr.2, Proiect de hot[rfrre privind modificarea qi completarea Regulamentului de

organizare qi func{ionare al consiliului Local Tf,rnava, aprobat prin HCL nr.5212016'

Dl. Ungur Sunt observafii?



Constat c6 nu sunt.

- Se supune la vot proiectul de hot[rdre.
HotSrdrea este aprobatd in unanimitate.

punctul nr. 3. proiect de hotlrf,re privind informarea qi consultarea publicului cu privire

la intocmir ea plJZ qi RLU pentru 'iConstruire hale produclie" in T0rnava, extravilan f'n',

beneficiar Langa Ioan Titus qi Langa Anu{a'

Dl. Ungur - Sunt observa{ii?
Constat cd nu sunt.

- Se supune la vot proiectul de hotdrdre.

Hotdrdrea este aProbat6 cu:
- ll voturi "Pentru"
- 2 voturi "impotrivi" (dl. Mara Cristian ;i dl' Cipariu
Ioan).

punctul nr. 4, proiect de hot[r0re privind alegerea preqedintelui pentru qedin{ele

Consiliului Local Tflrnava din luna septembrie 2019'

Dl. Ungur Sunt observalii?
Constat cd nu sunt.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre.

Hot[rdrea este aprobatd in unanimitate.

DacI nu mai sunt alte probleme, declar qedinla ordinard de

astdzi inchis[.

$edinla s-a incheiat la ora9.32.

Dl. Ungur

Preqedinte de qedin{I, Secretar general,

Ungur Dragomir Doin

intocmit: Secretar
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:1
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