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PROCES-VERBAL,

lncheiat aslazi 20.04.2016, ora 8,00 in seciinta ordinara a consiliului Local

Berca.
Astazi, daia de mai sus, prin dispozitia nr214115.04.2016 a primarului

comunei Berca, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local Berca.

La lucrarile sedintei au participat 13 consilieri locali din totalul de 15 in
functie.

Acestia sunt : Agapie Nicolae, cimpeanu Nicolae, coada Rodica, Dobrita

lonel, Gherghe Nicolae, llie Adrian, Lungu Marius, Petre carmen, Radu Doru,

Stoica Ocatvain, Stefan lulian, Stefan Nicolae, Voicu lon Absenteaza doamna

consilier cirlan Valentina claudia si domnul consilier Leu Constantin.

La sedinta parlicipa, fara drept de vot Marcu Valeriu, chivu viorica,
primarul si secretarul comunei.sunt prezenti si delegatii satesti :Baciu Octavian,

Duran'Toma, Florea Ginel, Lazar Viorel si Luntraru Alexandru.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare

31.03.2016, care se aproba cu '1 3 voturi.
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica in termen legal de

catre secretarul comunei, prin intermediul avizierului si cuprinde :

l.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al cornunei a

drumului de exploatare "Plaiul soimului" in suprafata de 3633 mp, larla 77.

situate in extarvilanul satului Ratesti, comuna Berca, judetul Buzau

2.proiect de hotarare privind completarea lnventarului bunurilor care aprtin

domeniului public al comunei Berca, cu drumul de exploatare "Plaiul Soimului" in

suprafata de 3633 mp, tarla 77, situate in extarvilanul satului Ratesti, comuna

Berca, judetul Buzau.
3.Proiect de hotarare privind alocarea

procurarea de daruri-alutoare materiale cu ocazia
4 lntrebari, interpelari, petitii si informari.
Ordinea de zi se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru

Presedintele de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi :"Proiect

de hotarare privind atestarea la domeniul public al comunei a drumului de

exploatare 'Plaiul soimului" in suprafata de 3633 mp, tarla 77, situate in

extarvilanul satului Ratesti, comuna Berca, judetul Buzau"
se inscrie la cuvant domnul consilier Agapie Nicolae care mentioneaza ca

pentru a demonstra ca este domeniul public trebuie sa opunem acte de

proprietate celor ale manastirii.
Nu mai sLlnt alte inscrieri, proiectul se supune la vot si se aproba cu 1 '1

voturi pentru.Se abtin domnii consilieri :Agapie Nicolae si stefan Nicolae.

Punctul ll al ordinii de zi "Proiect de hotarare privind completarea

lnventarului bunurilor care aprtin clomeniului public al comunei Berca, cu drumul

de exploatare "Plaiul soimului" in suprafata de 3633 mp, tarla 77, situate in

extarvilanul satului Ratesti, comuna Berca, ;udetul Buzau"'

La acest punct al ordinii de zi nu sunt inscrieri Ia cltvant

din data de

sumei de 30 000 lei Pentru
Sarbatorilor Pascale.



Domnul presedinte de sedinta Lungu Maritrs, supune la vot proiectul de
hotarare care se aproba cu 11 voturi pentru. Se abtin domnii consilieri :Agapie
Nicolae si Stefan Nicolae.

l)rmeaza punctul lll: "Proiect de hotarare privind alocarea sumei de

30.000 lel pentru procurarea de daruri-ajutoare materiale cu ocazia Sarbatorilor
P asca le".

Nefiind inscrieri Ia cuvant, proietul se supune la vot si se aproba cu 13

voturi pentru.
La punctul lV al ordinii de zi nu sunt intrebari, interpelari, petitii si informari
lntrucat problemele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, presedintele

de sedinta declara lucrarile acesteia incheiate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
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