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Proces verbal
incheiat astitzi,31.08.2020, in cadrul sedintei extraordinare. convocata de indata, a Consiliului
local Valea Lupului, care are urmatoarea ordine de zi, conform Dispozitiei nr. 240131.0g.2020.

l.Proiect de hLotarare privind aprobarea ordinii de zi;
2.Proiect de l{otarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Valea
Lupului, a terenului in suprafata de 380,00 mp, nr. cadastral 66731, cF nr. 66731;
3.Proiect de hotarare privind prelungirea Strazii Garoafei cu terenurile nr. cadastral 68663, CF
nr. 68663 si nr. cadastral 66731, CF nr. 66731:
4.Diverse.
La sedinta de consiliu participa si domnul primar, Dumitru Mihailuc.
Domnul pres,:dinte de sedinta, domnul lulian Mihaila declara deschisa sedinta extraordinara a
Consiliului local Valea Lupului.
La sedinta participa si domnul primar, Dumitru Mihailuc.
l.Domnul I. Itdihaila prezinta proiectul de hotarare privind ordinea de zi asedintei de consiliu si o
supune spre aprobare. Se voteaza in unanimitate.
2.Proiect de l{otarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Valea
l.upului, a lerenului in suprafata de 380,00 mp, nr. cadastral 66731, CF nr. 66731.
Dorrnul Primar prezinta proiectul.
Se supune la,zot. Se voteaza in nunanimitate.
3.Proiect de hotarare privind prelungirea Strazii Garoafei cu terenurile nr. cadastral 68663, CF nr.
68663 si nr. crdastral 66731, CF rrr. 66731.
Se supune la ruot. Se voteaza in nunanimitate.
Diverse.
Doamna consilier Gabriela Baitanu, referitor la strada Stramosilor, intreaba daca este domeniu
public. A lacut demersuri la primanie si la politie, dar a ramas fara raspuns. Domnul primar - strada
Stramosilor firce obiectului unui litigiu, este proces. Doamna Baitanu expune faptul ca strada nu
se asfalteaza;rentru ca nu are canalizare.
Sustinand necesitatea continuarii extinderii lucrarilor de canalziare, dl primar, aduce la cunostina
consiliului ca saptamana trecuta a fost la APAVITAL si a discutat cu dl. Mihailescu pentrur
extinderea retr:lei de canalizare in localitate.
Laacestmomr:ntsuntdouaproiectePeproiectulAPAVlTALsevorextinde canalizareape strazile
Zmeului, Unirii, Pinului, Vulturilor.
Referitor la inceperea anului scolilr, doamna Isaura Merlic si domnul Iulian Mihaila intreaba ce
masuri s-au intreprins pana la acest moment.
Ca masuri, domnul. Primar prezintaconsiliului ca s-au achizitionat despartitoare ce urmeazaafr
montate in cltse, s-au achizitionat dispensere pentru dezinfectant si tabeletele care sunt deja la
scoala.
Domnul Mihaila declara inchisa sedinta de consiliu.
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