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 Consiliul Local al Comunei Pişchia a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din data de 
08.05.2018, urmare a Dispoziţiei nr.64/04.05.2018 emisă de primarul comunei Pişchia. Invitaţia la ședință 
s-a realizat prin transmiterea consilierilor locali a Convocatorului nr.1831/04.05.2018 și a documentației 
întocmită pentru punctul înscris pe ordinea de zi. 
 Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei conform 
procesului verbal nr.1830/04.05.2018. 
            La lucrările şedinţei participă dl.Sas Ioan, primarul comunei Pișchia, d-na Nicola Otilia-Adriana, 
secretar, dl.Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic, şi 10(zece) consilieri. Sunt absenți d-nii consilieri 
Mariciec Marian, Nicolin Valentin și Obreja Gelu-Virgil 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 10 consilieri locali din cei 13 în funcţie. 
 Preşedinte de şedinţă este ales dl.Lițoiu Vasile-Ștefan, în perioada aprilie-iunie 2018, potrivit 
Hotărârii nr.16/29.03.2018.  

Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pe care o supune la vot, astfel:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe de pajiști 

situate în extravilan,  domeniul public al Comunei Pișchia. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 
Membrii consiliului local aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, 10 voturi « pentru » din 

cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă.  
 
Se procedează la dezbaterea punctului înscris pe ordinea de zi. 
Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe 

de pajiști situate în extravilan,  domeniul public al Comunei Pișchia. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 
Președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre din data 04.05.2018 privind 

aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe de pajiști situate în extravilan,  domeniul public 
al Comunei Pișchia. Se aprobă cu  votul «pentru» a 10 consilieri din cei 10 prezenţi la şedinţă, din 
numărul total de 13 consilieri in funcție. 

 
Nemaifiind alte probleme, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei. 

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR, 
                               Lițoiu Vasile-Ștefan                                              Nicola Otilia-Adriana 
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