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 Incheiat astazi 9 decembrie 2013 in cadrul sedintei de indata , convocata prin dispozitia 

primarului nr. 904/09.12.2013. 

 La sedinta participa de drept : 

Maghiaru Gheorghe         - primar 

Elena Raluca                    - secretar 

 Se da citire ordinii  de zi: 

- Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului “Baze sportive in comuna Garoafa, 
satele Garoafa si Ciuslea: 

- Proiect de hotarare privind aprobare dezmembrare o suprafata de 1446 mp  din totalul de 

4985 mp la Scoala Garoafa si o suprafata de 1646 mp din totalul de 7651 mp la Scoala 

Ciuslea pentru realizarea proiectului “Baza sportive in comuna Garoafa, satele Garoafa si  

Ciuslea” 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu 

unanimitate de voturi de catre consilierii locali. 

Se trece la punctul unu al ordinii de zi : 

Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului “Baze sportive in comuna Garoafa, 

satele Garoafa si Ciuslea” 

Domnul primar explica necesitatea aprobarii proiectului de hotarare , pentru a se depune 

documentatia pentru Masura 4.322 “ Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea 

serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii 

rurale”. Domnul primar spune ca pe aceasta masura puteam sa achizitionam un 

buldoexcavator, dar considera ca este mai bine pentru cetatenii comunei Garoafa, sa se faca 
aceste baze sportive.Beneficiem de acesti bani europeni si putem realiza aceste baze sportive 

la nivel European pentru copiii din aceste sate.Nu exista cofinantare, ci doar bani europeni. 

Doamna consilier Murgescu spune ca , din punctul dumneaei de vedere, ar fi mai bine sa  

se faca o baza sportive mare la Garoafa, pentru ca sunt copii mai multi, iar la Scoala Ciuslea 

numarul de copii este in scadere. 

Domnul primar spune ca nu vor fi desfiintate scolile si nu ar fi echitabil sa se faca numai 

la Garoafa. 

Domnii consilieri din grupul PDL cer 5 minute pentru consultari. 

Dupa revenirea acestora,domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. 

Supus la vot , proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre 

consilierii locali. 

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 47/2013 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi : 



Proiect de hotarare privind aprobare dezmembrare o suprafata de 1446 mp din totalul de 

4985 mp la Scoala Garoafa si o suprafata de 1646 mp din totalul de 7651 mp la Scoala 
Ciuslea pentru  realizarea proiectului “Baze sportive in comuna Garoafa, satele Garoafa si 

Ciuslea”. 

Se da citire referatului intocmit de catre consilierul cu probleme de urbanism din cadrul 

aparatului propriu al primarului comunei Garoafa, in care se arata necesitatea dezmembrarii 

celor doua suprafete de teren mentionate mai sus. 

Nefiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul de hotarare. 

Supus la vot, proiectul de hotarare este aprobat cu unanimitate de voturi de catre 

consilierii locali. 

Proiectul de hotarare se transforma in HOTARAREA NR. 48/2013 

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de indata din data de 9 

decembrie 2013. 

 

 

 
         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            SECRETAR 

   TURCU ANTONEL                                                                ELENA RALUCA 

 

 


