R O M A N I A
JUDETUL MURE$
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat
azi 26 februarie 2010 fcu ocazia
Consiliului local al
gedlntel
ordinare de lucru ,a
comunei Rastolita,care i~si desfasoara lucrarile in sala de
§edinte a Consiliului local.
gedinta a fost convocata in conformitate cu
prevederile art.39(1) , (3) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001 republicata ,modificata gi completata
,de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
prin
intermediul
convocarea
s-a
sens
f acut

_

secretarului comunei.
In conformitate cu prevederile art.39(6) din Legea
nr.215/2001
administratia
publica
locala,
privind
republicata,modifica ta si completata, ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afi$area unui exemplar din
convocator la afi$ierul primariei ,iar domnii si doamnele
consilieri
au
luat
la
cunostinta
prin
semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind
mentionate
in
mod
expres,
da ta , or a , locul
desfa$urarii gedlntel §i ordinea de zi .
La sedinta participa in calitate de
invitati
Ing.Farcas Liviu seful structurii silvice,Leopold Nicoleta
inspector cu atributii de contabilitate,Demian MariaMihaela refernt cu atributii situatii de urgenta,Lirca
loana
directoarea
$colii
generale,Hener
Alexandru
exconsilier,
cetatean din satul
Iod,Claudiu
Chiorean
reprezentant
al
firmei
care
executa
serviciile
de
salubrizare in comuna.
Sedinta este legal constituita fiind prezenti 11
consilieri din totalul de 11 in functie,
$edinta
este
publica.
Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dumitru, arata ca §edinta este legal constituita urmeaza sa
fie ales un presedinte de sedinta deoarece domnul consilier
Domokos Zoltan a condus trei lunjy ^jarrs&cutiv lucrarile
sedintelor,cei prezenti sunt rugati
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- 2 propuneri.Domnul Demian Petru propune ca presedinte de
sedinta sa fie ales domnul consilier Lirca Marius-Ioan
viceprimarul comunei Rastolita.Tot aceeasi propunere este
facuta si de catre domnul consilier gtetco Gavrila.Ne mai
fiind alte propuneri,se supune la vot propunerea facuta $1
cu 11 voturi ,,pentru" ,nici unul ,,Impotriva" si nici o
^abtinere" este ales presedinte de sedinta domnul consilier
Lirca Marius-Ioan.
Presedintele de sedinta domnul consilier Lirca
Marius-Ioan
da
declara deschise lucrarile sedintei
citire ordinii de zi.
Avand in vedere ca procesul verbal de la sedinta
anterioara a fost pus la dispozitia consilierilor in timp
util pentru a fi studiat ,cei prezenti sunt intrebati daca
au obiectii asupra continutului acestuia,sau solicits sa
fie inscrisa exact opinia exprimata.S-a constatat ca nici
un consilier nu a contestat continutul acestuia si nici nu
au cerut in plus mentionarea exacta a opiniilor exprimate
in consecinta se aproba asa cum a fost prezentat .
Referitor la ordinea de zi , presedintele de
sedinta intreaba pe cei prezenti daca in conformitate cu
prevederile art.43 alineat lr din Legea nr.215 /2001
privind
administratia
publica
locala-republicata
,modificata
si
completata,
au
propuneri
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente,care nu
pot fi amanate pana la sedinta urmatoare.Domnul primar
propune ca sa fie adoptata o hotarare privind madatarea
domnului primar ca sa participe la sedinta ADI ECOLECT
Mures,pentru a aproba ordinea de zi in cadrul Adunarii
Generale ce va avea loc in data de 10 martie 2010,de
asemenea un proiect de hotarare privind aprobarea de lemne
de foe pentru persoane cu grad de handicap, cu reducere de
pret de 50 % si un proiect de hotarare privind acordarea
unui ajutor de urgenta unui cetatean nevoias, din comuna
care este si va fi supus unor interventii chirurgicale .
Nefiind nici o a It a propunere se supune la vot
ordinea de zi
asa cum a fost prezentata
de
domnul
primar
si cu 11 voturi "pentru",nici unul "impotriva" si
nici o" abtinere" se aproba asa cum a fost prezentata de
primar cu completarile propuse .
Domnul
consilier
Demian
Petru
solicita
presedintelui de sedinta sa supuna la vot si sa obtina
aprobare pentru a lipsi motivat de la sedinta
aratand ca
are de incarcat o remorca cu material lemnos din Valea
Borziei si remorca autospeciala a fost ta\xata.

_

_

- 3 Propunerea este supusa la vot si cu 10 voturi se aproba
plecarea domnului consilier de la sedinta de consiliu lipsa
considerandu-se motivata .
La
primal punct din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare.
Referatul
din
partea
compartimentului
de
specialitate este intocmit si prezentat de
domnul primar
Mogila Gheorghe,aratand ca doamna Leopold Nicoleta prezinta
pe larg detalierea bugetului atat la capitolul venituri cat
si la capitolul cheltuieli
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco presedinte
la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .
Cei prezenti sunt rugati sa ia cuvantul la acest
punct din ordinea de zi .
Domnul Campeanu loan in calitate de invitat nu
este de acord cu stabilirea din oficiu a taxei pentru
salubritate afirmand ca este proprietar al unei case de
vacanta in satul Iod,dar poate de doua sau trei ori pe an
din gospodarie se strang
deseuri menajere si de aceea
considera ca serviciul nu este prestat si atunci nu trebuie
sa-1 achite.il deranjeaza faptul ca se incaseaza un
serviciu neprestat .
Domokos Zoltan consilier local afirma ca personal
de la familia dansului in anul 2009 a fost ridicat gunoiul
menajer de doua ori si atunci considera ca nu este corect
ca
sa achite
toata
suma anuala
stabilita
ci numai
proportional cu prestatiile efectuate.De asemenea recomanda
ca firma prestatoare
sa ridice gunoiul de la toate
gospodariile ,sa goleasca toate containerele metalice mai
marifamplasate in locuri aglomerate.Roaga pe domnul primar
sa faca public programul de lucru al bibliotecii comunale
prin afisare .Solicita domnului primar sa prezinte o
informare cu sumele virate de Ocolul privat prin care se
administreaza suprafetele de paduri ale comunei .
Domnul consilier $tetco Gavrila
arata
ca se
constata lipsuri in activitatea de colectare a deseurilor
menajere,cum este si in cazul satelor Borzia si Galaoaia .
Domnul primar roaga pe reprezentantul firmei de
salubrizare sa se prezinte cu propuneri care sa fie
acceptate de primarie si care sa duca R@fy%final la
remedierea deficientelor,considera nece'
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numarulul de colectarl de la 2 la 4 pe luna ar duce la o
activltate buna, si conform cerlntelor .
Domnul gtetco Gavrila,sollcita Includerea in bugetul
local a unor sume pentru repararea drumulul de acces In
satul Borzla,locul numlt "Fundoaie",de asemenea fondurl
pentru llnla electrlca de joasa tenslune din locul numlt
"Vartej ".
Domnul viceprimar Lirca Marius-loan aduce la
cunos/tlnta
conslllerllor
locall faptul
ca
locultorll
comunel exagereaza cateodata cu c/eseuriie menajere In
sensul ca depun la poarta paturl metallce si de lemn,sacl
de rumegus,dlferlte oblecte,multe Interzlse de la colectare
si pe care flrma prestatoare de servlcll nu are dreptul §1
nu le poate colecta
Domnul consilier Salanta Florin este de acord cu
prolectul de hotarare prezentat .Sollcita sa se alba In
vedere efectuarea unel canallzarl la bucatarla camlnulul
cultural . In cea ce priveste venlturlle trebule sa
acceptam ca banll ce vln de la Hldroelectrlca sunt slgurl
$1 destul de multl.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe este de acord
cu prolectul de hotarare .
este de acord cu
Doamna consilier Movila Dorina
prolectul de hotarare,dar sollcita sa fie luate masurl In
llmlta fondurllor exlstente,pentru aslgurarea conditlllor
de joaca pentru coplll pre^colarl,si scoiari deoarece In
momentul actual curtea de la scoaia generala si de la
gradlnlta de copll este pllna de norol.
Domnul consilier Movila Dumitru recomanda doamnel
dlrectoare
sa
alba
In
vedere
rldlcarea
calltatll
Invatamantulul .Adreseaza domnulul prlmar Intrebarea daca
exlsta Incadrata persoana pe postul de blbllotecar .De
asemenea propune
alocarea de fondurl bane$tl pentru
repararea
cladlrll
camlnulul
cultural •bucatarla
este
strlcata,soba scoate fum,scena este veche de peste 50 anl
si trebulesc luate masurl pentru ca la camlnul cultural se
organlzeaza mesele cu ocazla Inmormantarilor
si alte
evenimente famlllale.Intreaba daca In anul de crlza se mal
organlzeaza festlvalurl .De asemenea recomanda alocarea de
fondurl pentru repararea drumulul comunal din satul Borzla
care este Impractlcabll. Propune ca sa fie luate masurl
pentru contlnuarea lucrarllor rncepute la canallzare si
Introducerea apel potablle.Trebule avut In vedere repararea
drumulul de acces din Podlreul Rastollta ,-de.o.arece exist<
/I
xys~^\^ A
unele sollcltari din partea detlnt<i/©:j'^,\
terenur/1
.Sollcita ca la o $edlnta de conslllu
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-5informare
privind
sumele
virate
de
administratorul
padurilor
comunale
respectiv
Ocolul
silvic
"Cerbul
Carpa tin". Solid ta insistent repararea drumului pe Paraul
Andreneasa care este impracticabil.
In continuare domnul Ma re Alexandru locuitor al
satului Rastolita,in calitate de participant la sedinta
solicita
sprijin
din partea
domnului
primar
pentru
repararea drumului de acces din locul numit "Podireul
Rastolita",arata ca pe vechiul drum, numitul Vlaic Raduc
loan a instalat o bariera cu lacat si cei care doresc sa-si
transporte fanul nu au posibilitate,iar pe drumurile
improvizate exista riscul de rasturnare a carutei .
Domnul consilier gtetco Gavrila propune ca sa fie
adoptat proiectul de hotarare asa cum a fost propus de
primar .Pentru asigurarea numarului necesar de elevi la
scoala generala propune ca prin intermediul microbuzului
scolar sa le fie oferite facilitate elevilor care se afla
la distante apreciabile si pe cale de consecinta recomanda
domnului primar ca sa dea anunturi prin reteaua locala de
TELENET pentru cei care doresc sa se inscrie la scoala
generala
din Rastolita,unde se pot organiza cursuri de
dans modern care sa constituie o facilitate pentru elevi.
Domnul primar raspunde la intrebarile puse de domnii
consilieri si invitati:
-referitor
la drumul
de acces
din
locul
numit
"Podireul Rastolita",nu se poate aloca nici un ban deoarece
prioritatea numarul unu este asigurarea fondurilor necesare
pentru prelungirea retelei electrice aeriene in vederea
asigurarii alimentarii cu energie electrics a rezervoarelor
de apa potabila din satul Rastolita,lod si Borzia,in lipsa
acestora nu se poate pune in functie investitia de
introducere a apei potabile in comuna .
-o alta prioritate o reprezinta consolidarea podurilor
de la Borzia si de la Iod,nu este de neglijat nici podul de
la Biserica reformata .
-un capitol aparte il constituie alocarea sumei de
200.000 lei pentru plata lucrarilor restante la scoala
generala din satul Rastolita.
-referitor la sumele virate de Ocolul silvic privat
arata ca au fost primite de la Hidroelectrica 7 miliarde de
lei vechi, din care unul mai este restanta din anul
2009,dar
a
trebuit sa achite
suma
de
189.000
lei
reprezentand T.v.A.,penalitati la TVA si penalitati,dar ca
o invatatura de minte de acum va emite o factura proforma
si in functie de banii virati de Hidroe ectrica se va
r?/
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- 6 achita si suma pe valoarea adaugata.
crede ca nici nu vor fi alocati bani pentru reteaua
electrica din satul Borzia.
Nefiind nici un fel de discutii la acest punct din
ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat de domnul primar si cu 10 voturi "pentru",nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.4/2010 prezentata de primar privind aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2010
Se
trece la prezentarea
proiectului
de hotarare
privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri pe
durata existentei constructiilor a unor suprafete de teren
proprietatea comunei pe care au fost construite case de
locuit (un numar de noua) sau pe care urmeaza a se construi
case de locuit (unu) .
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila $tetco presedinte
la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
a viz favorabil .
Nefiind nici un fel de discutii la acest punct din
ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat de domnul primar si cu 10 voturi "pentru",nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.5/2010 prezentata de primar privind
aprobarea
atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei
constructiilor a unor suprafete de teren unor tineri care
au varsta sub 35 ani.
Se trece la prezentarea de catre domnul primar a
proiectului
de hotarare privind mandatarea primarului
comunei Rastolita sa voteze ordinea de zi in cadrul
sedintei Adunarii Generale a Asociatiilor a Adi Ecolect
Mures.
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila $tetco presedinte
la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .
Se da cuvantul celor prezenti:
Domnul
consilier Movila
loan este de acord
cu
proiectul de hotarare prezentat .
Gavrila §tetco-consilier- este de acQrd cu proiecul de
hotarare prezentat .
Nefiind nici un fel de discutii fflj^f aces£ punct
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- 7 ordinea de zi se supune la. vot proiectul de hotarare
prezentat de domnul primar si cu 10 voturi "pentru" , nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr . 6/2010 prezentata de primar privind mandatarea
primarului comunei Rastolita sa voteze ordinea de zi
in cadrul sedintei Adunarii Generale a Asociatilor Adi
Ecolect Mure? din data de 10 martie 2010.
In continuare domnul primar prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive privind acordarea de lemn
de foe unui numar de 4 persoane care au un grad grav de
handicap, cu plata a 50 % din valoarea acestuia.
Din partea comisiei de special! tate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila $tetco presedinte
la comisia de
buget, domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .
Isi exprima acordul cu proiectul de hotarare domnul
consilier Salanta Florin .
Nefiind nici un fel de alte discutii la acest
punct din ordinea de zi se supune la vot proiectul de
hotarare prezentat de domnul primar si cu 10 voturi
"pentru", nici unul"impotriva" si nici o "abtinere" se
adopta Hotararea nr. 7/2009 privind aprobarea acordarii
cantitatii de 10 mst lemn de foe fag pentru familiile unui
numar de 4 persoane cu grad accentuat de handicap si plata
a 50 % din valoare .
La proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor
de urgenta numitului Siklodi Eugen , expunerea de motive
este prezentata de domnul primar. Din expunerea de motive
grav,
rezulta
ca
susnumitul
a
suferit
un
accident
interventii
politraumatism
prin
strivire,a
suferit
chirurgicale si urmeaza sa mai sufere, o spitalizare
indelunga ta, familia
nu
are
conditii
de
a
realiza
venituri,are trei copii minori.
Se da cuvantul celor prezenti:
Domnul Domokos Zol tan in principiu este de acord cu
proiectul de hotarare si spune ca a auzit ca Siklodi Eugen
este
bolnav
si
are
nevoie
de
interventii
chirurgicale , familia este cu venituri limitate , nevoiasa .
Nefiind nici un fel de discutii la acest punct din
ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat de domnul primar si cu 10 voturi "pentru" , nici
unul"impotriva// si nici o "abtinere" S& . ^adopta Hotararea
// ^f" ^^*
---—
nr. 8/2010 privind acordarea unui ajutor \de \ urgenta, dit
bugetul local in suma de 2.500 lei, nipmitului Sik*edi
20
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- 8 Eugen,domiciliat in comuna Rastolita,satul Iod,nr.435.
In continuare domnul primar prezinta Raportul anual al
primarului pe anul 2009.
Celor prezenti li se da cuvantul pentru a-si expune
Punctul de vedere.
Domnul consilier Domokos Zoltan este nemultumit de
faptul ca unii functionari din cadrul primariei au tratat
cu mai putin interes intocmirea dosarelor depuse de
cetateni
pentru
acordarea
ajutoarelor
de
incalzire.Referitor la activitatea primarului considera ca
pe ansamblu activitatea a fost buna dar ca in or ice
activitate mai este loc de mai bine.
Domnul consilier Movila loan in cuvantul sau
apreciaza activitatea primarului si a primariei ca fiind
buna si foarte buna,primarul a fost acela care s-a implicat
aproape in toate activitatile,a participat la sedintele
consiliilor
profesorale,a
supravegheat
activitatea
structurii silvice .
Domnul consilier Movila Dumitru apreciaza ca buna
activitatea desfasurata in anul 2009, apreciaza activitatea
ca fiind complexa si diversa,dar mai sunt multe de rezolvat
si aid se refera la faptul ca de foarte multi ani
locuitorilor satului Andreneasa li se promite o statie de
autobuz dar totul este promisiune,de asemenea sunt foarte
multe puncte frecventate de populatie unde lipsesc
cosurile de gunoi,in locul numit "Luncuta" un bee cuplat pe
reteaua de iluminat public arde cu zi si noapte de mai
multe luni,trebuie luate masuri deoarece suntem in situatie
de criza si efectuarea de economii in toate domeniile sunt
necesare ,de asemenea sunt cazuri cand la reteaua de
iluminat public sunt cuplate cate 5 becuri care folosesc
pentru iluminatul curtilor proprietatea unor cetateni.
Trebuie avut in vedere faptul ca trebuie pusa mai multa
baza pe transportul de piatra pe drumurile comunale ,un caz
mai aparte fiind drumul din zona "Luncuta",lucruri ce nu
trebuie "Traganate".Este nemultumit de faptul ca mai multi
locuitori din satul Iod,au reclamat fapul ca puntea ce face
legatura cu ulita mica a fost cat de cat refacuta dar acolo
au ramas lemnele cele vechi,de asemenea trebuie reparat si
refacuta imprejmuirea de la scoala Andreneasa.Primarul in
calitate de ordonator de credits treJbuie sa fie forta
motrica la nivelul comunei .
Domnul consilier gtstco Gavrila califica
activitatea primarului drept buna si foarte buna pe
2009,dar ca in orice activitate este loc si de mai
bine,recomanda sa fie luate masuri

- 9 curateniei in spatele caminului cultural,ar trebui luate
masuri pentru punerea pe picioare a asociatiei sportive si
respectiv reamenajarea bazei sportive .
Domnul Hener Alexandru locuitor al satului lod,
apreciaza activitatea desfasurata de primar si de executiv
pe anul 2009,drept buna cu rezultate pe masura,dar
reproseaza domnului primar ca ar trebui ca la fiecare
sedinta sa invite un numar mare de cetateni sau specialist!
in domeniu care se analizeaza.Considera ca prin hotarare a
consiliului local se aproba anual comisiile pentru
verificarea lucrarilor ce se efectueaza pe pasunile
comunale ,care nu mai au nici un rost deoarece mai nou de
cand se concesioneaza pasunile lucrarile le efectueaza cei
care le au in concesiune .Este nemultumit de curatenia din
satul lod,respectiv pe marginea drumurilor comunale ,in
spatele caminului cultural,in curtea scolii generale,,peste
tot exista rumegus rezultat din taierea de lemne de foe pe
marginea drumurilor,exista lemne de foe pe marginea
drumului care apartin unor persoane fizice asa cum este
cazul la familia Troica,parcul din satul lod este lasat in
paragina.La Clubul din satul lod,activitatea nu este bine
organizata,de asemenea la popicarie sunt multe probleme de
rezolvat,mai mult la ulita mica ce face legatura cu drumul
spre Kantor Francisc au fbst inlocuite scandurile, dar au
fost lasate acolo vechile lemne care prezinta pericol de
accidentare pentru copii si persoanele in varsta.De
asemenea nu s-a actionat prompt pentru dezapezire la
drumurile comunale ,au fost zile cand zapada a fost de
circa 20 cm dar nu s-a intervenit .De asemenea trebuie sa
fie luate masuri realizarea lucrarilor de introducere a
apei potabile si a canalizarii in comuna .
In continuare se discuta unele cereri ale cetatenilor
comunei:
-Covad Floarea solicita scutirea de la taxa de
salubrizare motivand ca din gospodaria proprie nu rezulta
deseuri menajere, supusa la vot cererea a fost aprobata cu
unanimitate de voturi si plata a 50 % din valoare avand
varsta inaintata;
Domnul consilier Movila Dumitru arata ca nu trebuie sa
respingem in mod automat toate cererile de scut ire de la
taxa de salubrizare,deoarece mai exista si cereri bine
intemeiate de care trebuie sa se tina cont .
-se da citire ofertei prezentate de Posta romana de a
se incheia un contract pentru incasarea amenzilor cuvenite
^x'"— cota.is,ion, la
Jbugetului local
cu perceperea /// urtuf^~
care
consilierilor cu unanimitate de voturi au fost ftde^-acord

-
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-se prezina solicitarea facuta de Oltean Liviu prin
care solicita concxesionarea de teren in vederea
construirii unei case de locuit in zona PECCO,la care
domnul primar spune ca lua masuri de a fi introdus pe
ordinea de zi a ?edintei un proiect de hotarare,pentru a
onora solicitarea petentului .
Se discuta cererea domnului Covaci loan prin care
Solicita scutirea de la plata pazei ?i de la plata taxei de
salubrizare,dar cererea fiind supusa la vot cu unanimitate
de voturi este respinsa .
Domnul pre§edinte de gedinta, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile §edintei
inchise,celor prezenti li se multumeste pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal spre cele
legale .

Presedinte de sedinta
Lirca Ma

Secretar
Oprica Constantin
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