PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 01.04.2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului Corabia, la care participă 15 consilieri locali, absent motivat fiind dl. Oiţă
Manuel Florin, iar dl. Vântu Mircea părăseşte şedinţa înainte de prezentarea ordinei de zi,
în semn de protest.
Şedinţa este publică. Şedinţa este convocată de îndată.
La şedinţă participă dl. Primar Oane Iulică şi d-na secretar Dospinoiu Tănţica.
Este ales preşedinte de şedinţă dl. Ivan Iulian - Răducu.
D-na Dospinoiu T. dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare.
Se supune la vot procesul- verbal şi se aprobă cu 15 voturi pentru.
Dl. Ivan Iulian - Răducu prezintă următoarea ordine de zi:
- proiect de hotărâre referitor la continuarea procedurii de expropriere
pentru cauză de utilitate publică a unui teren; iniţiator: primarul oraşului Corabia.
- proiect de hotărâre referitor la prelungirea aplicării HCL nr.
15/29.01.2014; iniţiator: primarul oraşului Corabia.
Se supune la vot ordinea de zi, se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se trece la primul punct pe ordine de zi.
D-l Ivan Iulian - Răducu prezintă proiectul de hotărâre referitor la
continuarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unui teren;
iniţiator: primarul oraşului Corabia.
Dl. Butnariu C. – propune revocarea hotărârii 21/12.03.2009.
Dl. Primar Oane I. – Prezintă istoricul acestei investiţii şi de ce este necesară
revocarea hotărârii menţionate.
Dl. Albu D. – Vrea să ştie dacă s-a mai emis altă hotărâre cu privire la un alt
amplasament.
Dl. Butnariu C. – Să se menţioneze în hotărâre că orice alte hotărâri
referitoare la blocul P6 îşi încetează aplicabilitatea.
Se supun la vot cele 2 amendamente şi se aprobă cu 15 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru,
adoptându-se hotărârea nr. 53.
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi.
D-l Ivan Iulian - Răducu prezintă proiectul de hotărâre referitor la
prelungirea aplicării HCL nr.15/29.01.2014; iniţiator: primarul oraşului Corabia.
Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă
cu 15 voturi pentru, adoptandu-se hotărârea nr. 54.
Nemaifiind alte probleme şedinţa a luat sfârşit drept pentru care am încheiat prezentul
proces verbal.
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