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    MINUTĂ
                                        şedinţei ordinare de consiliu din 27.02.2014

Sunt prezenţi: Tănase Gheorghe,  Măchiţă Dafiniţa, Ciobanu Valentin, Grigore Constantin,

Militaru  Viorel,   Vetu  Vasile,  Voicu  Claud,   Gheorghe  Gheorghe,  Vetu  Mihaela,  şi  Belu  Ionuţ.

Lipseşte : Mihai Dumitru, Şedinţa este legal constituită.

Mai participă: primarul comunei-Gheorghe Stelică, secretarul comunei-Ţigău Daniel Orlando.

Ordinea de zi:

I.Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Ciulniţa nr. 3 din 9 ianuarie  2014 privind

aprobarea contractării  unei  finanţări  rambursabile  interne  în  valoare  de  800  000  lei.  Iniţiator  –

Primarul  comunei  Ciulniţa  -  domnul  Gheorghe  Stelică.  Se  adoptă  cu  9  voturi  pentru  si  unul

împotrivă hotărârea nr.10.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  instrumentarea  proiectului  „Modernizare  Serviciul  de

salubrizare  -Comuna Ciulniţa” Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică. Se

adoptă cu votul tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.11.

3.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  documentaţiei  de  atribuire  pentru  proiectul

„ Împrumut bancar rambursabil intern în valoare de 800 000 lei.Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa -

domnul Gheorghe Stelică. Se adoptă cu 8 voturi pentru si 2 voturi împotrivă hotărârea nr.12.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   efectuării  schimbului  de  teren  extravilan  în

suprafaţă de 5,4839 hectare între UAT Comuna Ciulniţa şi doamna Bălan Doina Iniţiator –Primarul

comunei  Ciulniţa  -  domnul  Gheorghe  Stelică.  Se  adoptă  cu  9  voturi  pentru  si  unul  împotrivă

hotărârea nr.13.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a unui de teren

extravilan în suprafaţă de 2,1361 hectare din domeniul privat al comunei Ciulniţa. Iniţiator –Primarul



comunei  Ciulniţa  -  domnul  Gheorghe  Stelică.  Se  adoptă  cu  9  voturi  pentru  si  unul  împotrivă

hotărârea nr.14.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL Ciulniţa nr.55 din 30.09.2013 privind

participarea comunei Ciulniţa cu aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. URBAN

S.A. Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică. Se adoptă cu votul  tuturor

consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.15.

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei  şcolare pe raza comunei Ciulniţa în anul

2014-2015. Iniţiator –Primarul  comunei Ciulniţa - domnul  Gheorghe Stelică. Se adoptă cu votul

tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.16.

              Secretar,
           Ţigău Daniel - Orlando


