ROMANIA
JUDETUL MURE§
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

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

Incheiat
azi 19 mar tie 2010 , cu ocazia sedintei
ordinare de lucru ,a
Consiliului local al comunei
Rastolita,care isi desfasoara lucrarile in sala de sedinte
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 §i completata
, de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
convocarea
s-a
facut
in
prln
sens
intermediul
secretarului comunei .
In conf ormitate cu prevederile art. 39 (6) din Legea
nr. 215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata , modi f icata si completata fOrdinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afi$area. unui exemplar din
convocator la af±$ierul primariei ,iar domnii §i doamnele
consilieri
au
luat
la
cunostinta
prin
semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile , in acestea
fiind
mentionate
in
mod
expres /
data, or a, locul
desfa$urarii $edinte± $± ordinea de zi .
La sedinta participa in calitate de
invitati
Ing.Farca$ Liviu seful structurii silvice , §endrea Vasile .
$edinta este legal constituita fiind prezenti
9
consilieri din totalul de 11 in functie,
§edinta
este
publica. Dela sedinta lipsesc domnii consilieri Marica
Demian Petru
Gheorghe care a anuntat ca intarzie putin
Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dvmi tru , arata ca sedinta este legal constituita §i isi
poate incepe lucrarile.
Presedintele de $edinta domnul consilier Lirca Mar insloan
declara deschise lucrarile sedintei
si
da citire
ordinii de zi,anunta ca de la gedinta Ilpsegte motivat
comunei
fiind
domnul
Oprica
Constant in
secretarul
bolnavrdar a anuntat despre acest lucru
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In lipsa secretarului la propunerea primarului
redactarea procesului verbal de sedinta este incredintata
domnului consilier Salanta Florin.
Referitor la ordinea de zi , presedintele de sedinta
intreaba pe cei prezenti daca in conformitate cu
prevederile art.43 alineat 1, 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 stabilirea
destinatiei unor loturi de teren proprietatea comunei
pentru
derularea
Programului
Guvernamental
Renasterea
satului romanesc-10 case pentru specialist!,de asemenea un
proiect de hotarare privind aprobarea platii contravalorii
biletelor de transport pentru cadrele didactice care fac
naveta de la domiciliu la locul de munca respectiv comuna
Rastolita .Referitor la punctul doi din ordinea de zi
domnul primar propune ca sa fie scos la licitatie un teren
situat
in locul numit ,,Lunca
Garii",
cu destinatia
extinderea
terenului de agrement
si Anexelor
pentru
deservirea pensiunii. Domnul Domokos Zoltan propune ca sa
fie introdus pe ordinea de zi un punct referitor la
activitatea S.C.Forestar S.A. prin care se deterioreaza
starea drumurilor comunale . Domnul primar arata ca aceasta
problema a fost rezolvata .
Nefiind nici o alta propunere se supune la vot
ordinea de zi
asa cum a fost prezentata
de
domnul
primar
si cu 9 voturi "pentru", nici unul "impotriva" si
nici o" abtinere" se aproba asa cum a fost prezentata de
primar cu completarile propuse .
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 solicita 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 .
La
primul 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.
/^^^O^^
Din partea comisiei de speciaM.ta^e buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat

***£:..„ .
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- 3 consilier Gavrila gtetco presedinte
la comisia de
Jbuget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .
Cei prazenti sunt rugati sa ia cuvantul la acest
punct din ordinea de zi .
Domnul consilier Movila Dumitru intreaba la ce
suma se ridica
acest contract.Domnul primar arata ca se
achita
in
functie
de
numarul
locuitorilor,30.012
lei/an,cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli pe
anul 2010.
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 9 voturi "pentru",nici
unul^impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.9/2010 prezentata de primar privind aprobarea semnarii
Contractului de furnizare de servicii medicale de
urgenta prespitalicesti .
Se
trece la prezentarea proiectului
de hotarare
privind aprobarea pretului de pornire la terenul in
suprafata de 1.709 m.p. care a fost inchiriat direct ,apoi
concesionat direct numitului Baco§ loan si acum este scos
la licitatie publica ,scoaterea la licitatie a unui teren
in suprafata de 1900 m.p. in vederea ,,extinderii terenului
de agrement si Anexelor pentru deservirea pensiunii ce
urmeaza a se construi de S.C. OVM OIL,stabilirea pretului
de pornire a licitatiei .
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 .
Intre timp a intrat in sala si domnul consilier Marica
Gheorghe,la ora 16,25 .
Domnul primar arata ca licitatia pentru Depozit mobila
si materiale de constructii a lui Bacos loan se va tine
luni 22 martie 2010,iar pentru al doilea teren marti va fi
gata caietul de sarcini.
Domnii consilieri Dumitru Mo vi1a si §tetco Gavrila
propun ca pretul de pornire sa fie majorat cu 20 %,afirmand
ca terenul este proprietatea comunei si sa fim atenti cu
preturile ca nu merge pe prietenii si
Domnul
consilier
Movila
loan ^ stasjtrine
majorarea
pretului de pornire a licitatiei.
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Domnul consilier Moldovan Gheorghe sustine majorarea
pretului de pornire a licitatiei cu 10 %.
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 7 voturi "pentru",
trei "impotriva" §i nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.10/2010
privind
aprobarea pretului de pornire a
licitatiei la terenul destinat pentru depozit pentru
desfacerea
mobilei
si
materiale
de
constructii
si
intocmirea documentatiei pentru scoaterea la
licitatie a unui teren de circa 1900 m.p. cu destinatia
Extinderea terenului de agrement si Anexelor pentru
deservirea pensiunii ce urmeaza a fi construita .Hotararea
prevede in mod expres majorarea pretului stabilit in
proiectul de hotarare cu 20 %.
Se trece la prezentarea de catre domnul primar a
proiectului de hotarare privind incadrarea din categoria de
//drumuri pietruite" in ,,drumuri forestiere" a unor drumuri
din comuna Rastolita.
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila Stetco 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 Stetco-consilier- este de acord cu proiectul
de hotarare prezentat dar solicita sa se intervina pentru
asfaltarea drumului din satul Galaoaia pana la Cantonul
silvic .In replica domnul primar arata ca pentru asfaltarea
tuturor drumurilor este depusa documentatia pe masura
322,la regiunea 7 Alba Julia.
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" §i nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.11/2010 prezentata de primar privind incadrarea din
categoria de drumuri pietruite in drumuri forestiere din
patrimoniul public.
In continuare domnul primar prezinta proiectul de
hotarare si expunerea de motive privind aprobarea
efectuarii unui schimb de teren
Din partea comisiei de specialitate Jbugei
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referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco presedinte
la comisia de buget
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favoraJbil .
Jsi 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 8 voturi"pentru",
nici una"impotriva" si doua "abtineri"
in persoana
domnilor consilieri Movila Dumitru si Domokos Zoltan se
adopta Hotararea nr.12/2009 privind aprobarea efectuarii
unui schimb de teren in suprafata de 4.589 m.p. teren cu
categoria de folosinta,pasune,in extravilan situat in
Trupul de pasune ,,Valea Iodului,cu aceeasi suprafata de
Teren in vederea realizarii unei pepiniere silvice
,schimbul se va face prin act notarial si primarul se
imputerniceste pentru semnarea acestui schimb .
La
proiectul
de
hotarare
privind
intocmirea
documentatie pentru modernizarea drumurilor forestiere
,expunerea de motive este prezentata de domnul primar.
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco pregedinte
la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz 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" §i nici o "aJbtinere" se
adopta Hotararea
nr.13/2010
privind
intocmirea
documentatiei
pentru
modernizarea
drumurilor
forestiere,in
faza
S.F. si
depunerea documentatiei in vederea obtinerii de fonduri
structurale-Masura 125-b
La proiectul de hotarare privind punerea la dispozitie
a unui teren in suprafata de 1.700 m.p. pentru derularea
Programului guvernamental Renasterea satului Romanesc -10
case
pentru
specialist!
de
motive
este
fexpunerea
prezentata de domnul primar.
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco pregedinte
la comisia
buget, domnul Movila Dumitru din partea
Mariesan Rodica din partea comisiei de
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aviz 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 "aJbtinere" se
adopta Hotararea
nr.14/2010 privind punerea la dispozitie a unui teren in
vederea derularii Programului guvernamental Renasterea
satului Romanesc-10 case pentru specialist!.
La
proiectul
de
hotarare
privind
decontarea
abonamentului (contravalorii acestuia)pe distanta de la
locul de domiciliu pentru cadrele didactics ,expunerea de
motive este prezentata de domnul primar.Referitor la doamna
Ormenisan Axineta-Felicia domnul primar propune ca sa se
deconteze un abonament pe ruta Rastolita-Deda asumandu-si
raspunderea totala.
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
adopta Hotararea
nr.15/2010 privind decontarea contravalorii unui abonamet
pe mijloace de transport in comun pentru cadrele didactice
care fac naveta,incepand cu luna martie 2010.
In continuare se pune in discutie modificarea art. 1
din Hotararea Consiliului local nr.39 din 23 octombrie
2009, in sensul ca va avea urmatorul continut "Se aproJba
sustinerea financiara a subprogramului Canalizare menajera
si statie de epurare in comuna Rastolita,judetul Mures,pe
durata derularii acestuia,in suma de 1.949.325 lei".Restul
articolelor nu se modifica .
Cei prezenti sunt rugati sa isi spuna punctul de
vedere,dar nemaifiind discutii,se supune la vot si cu 10
voturi
"pentru"
se
adopta
Hotararea
nr.16,privind
modificarea art.l din Hotararea nr.39 din 23 octombrie 2009
a Consiliului local Rastolita.
Domnul pregedinte de $edinta, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile gedintei
inchise,celor
prezenti
li
se
multumeste
pentru
participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal spre cele
iegale .
Pre§edinte de §edinta
Lirca Mar

loan

p.Secretar
alanta Florin

