ROMANIA
JUDETUL MURE§
COMUNA

RASTOLITA

CONSILIUL

LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat
azi 21 iunie 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
scris
prin
intermediul
secretarului comunei.
In conformitate cu prevederile art.39(6) din Legea
nr.215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata,modificata si completata,ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afisarea unui exemplar din
convocator la afisierul 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,
data,ora,locul
desfasurarii sedintei si ordinea de zi .
La sedinta participa in calitate de
invitati
Ing.Farcas Liviu si Leopold Nicoleta
§edinta este legal constituita fiind prezenti
11
consilieri din totalul de 11 in functie,
sedinta
este
publica .
Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dumitru, arata ca sedinta este legal constituita si isi
poate incepe lucrarile .
Presedintele
de sedinta doamna consilier Mariesan
Rodica declara deschise lucrarile sedintei si da citire
ordinii de zi.
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
p^j^ffpW^^i
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentru prob^me^^gk^t-.e, care nu
pot fi amanate pana la sedinta urmatoa.
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-2Nefiind nici o alta propunere
se supune la vot ordinea
de zi
asa cum a fost prezentata
de domnul primar
si
cu 11 voturi "pen tru", nici unul "impotriva" si nici "o
abtinere" ,se aproba asa cum a fost prezentata
de primar.
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
Leopold
Nicoleta.
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
Maries an Rodica
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .
Cei prezenti sunt rugati sa ia cuvantul la acest
punct din ordinea de zi.
Primarul spune ca este necesar sa se faca rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli. .
Domnul consilier
loan Movila este de acord cu
proiectul de hotarare propus.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe
si exprima
acordul cu proiectul de hotarare prezentat .
Domnul
consilier
Movila
Dumitru
intreaba
ce
se
intampla cu cu canalizarea deoarece subtraversarea pe
Drumul National va fi o problema avand in vedere ca drumul
a fost asfaltat si lucrarile vor fi mai scumpe,dar pe banii
cui .Primarul spune ca solutia o va gasi executantul
lucrarilor,comuna nu va fi afectata financiar.
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 11 voturi "pentru",nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.25/2010 prezentata de primar privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010.
Se trees la prezentarea proiectului d.^Tm'fs^^are de la
punctul doi din ordinea de zi , privind/^a& £&&&£&&. Planului
Urbanistic Zonal din zona Pecco.
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-3Din 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 .
Domnul primar arata ca este necesar sa se aprobe
Planul Urbanistic Zonal pe considerentul ca se doreste
construirea unei pensiuni .
Isi exprima acordul cu proiectul de hotarare doamna
consilier Movila Dorina si domnul consilier Lirca Mariusloan.
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 11 voturi "pentru",nici
unul "impotriva" si nici,,o abtinere" se aproba Hotararea
nr.26/2010 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
pentru
zona Pecco
deoarece
in zona urmeaza
sa se
construiasca o pensiune.
Se trece la prezentarea de catre domnul primar a
proiectului de hotarare privind modificarea si abrogarea
Hotararii Consiliului local nr.12/2010 privind efectuarea
unui schimb de teren cu Sendrea Vasile ,pe considerentul la
baza adoptarii hotararii nu exista un raport de evaluare
care sa fie insusit de consiliul local.
Domnul primar arata ca Institutia Prefectului
judetului Mures a notificat Hotararea consiliului local
nr.12 /2010 care trebuie reanalizata.
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 Dumitru
este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier Marica Gheorghe este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier Stetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare.
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 voturte-^^&BQlpru", unul
"impotriva" (Domokos Zoltan) si nici,,o ai^€ift0zS^?'S^ aproba
Hotararea nr. 27/2010 privind aprobarea s/ph^ab^^L^\^dm teren
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- 4 intre comuna Rastolita si §endrea Vasile si abrogarea
Hotararii consiliului local nr.12/2010 .
Se trece la discutarea punctului patru din ordinea
de zi,la care domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Din par-tea 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 referitor la
acest punct din Ordinea de zi .
Domnul primar arata ca in conformitate cu prevederile
Legale in vigoare prin legea voluntariatului se poate
infiinta o grupa de sprijin al politiei si propune ca sa
fie aprobat proiectul de hotarare.
Domnul Dabija Hie
seful de post explica ca in
aceasta grupa vor fi persoane civile care pe baza de
voluntariat vor sprijini activitatea
lucratorilor de
politie si nu sunt asazisii ciripitori,acestia au alta
structura si nu se cunosc nominal.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat dar ar fi bine sa fie
nominalizati si informatorii .
Domnul consilier Marica Gheorghe isi exprima acordul
cu proiectul de hotarare .
Domnul Movila Dumitru consilier nu este de acord numai
dupa ce va cunoaste nominal informatorii.
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", unul
"impotriva" (Movila Dumitru) §i nici,,o abtinere" se aproba
Hotararea nr.28/2010 privind aprobarea infiintarii unei
grupe de sprijin al politiei.
Doamna pre§edinte de §edinta, 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 .
Pre§edinte de ?edint
Marie§an Rodic

Secretar
Oprica Constantin

