. 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 30 septembrie 2010 , cu ocaza
gedintei_ 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 , modif icata gi completata
, de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
, convocarea s-a f acut in scris prin intermediul
secretarului comunei .
In conformitate cu prevederile art. 39 (6) din Legea
nr. 215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata , modif icata 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,
da ta , ora , locul
desfagurarii §edintei §i ordinea de zi .
invi tat
La sedinta participa in calitate de
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 isi poate
incepe lucrarile.
Presedintele
de
sedinta
domnul
consilier
Marica
Gheorghe 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
propuneri
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente,care nu
pot fi amanate pana la sedinta urmatoare.
Nefiind nici o alta propunere se supune la vot ordinea
de z
zi asa cum a fost prezentata
de domnul primar si
cu 11 voturi "pentru", nici unul "impotriva?,^7si nici "o
abtinere" ,se aproJba a^a cum a fost prezentata/ de pj
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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 de Leopold Nicoleta
si
prezentat de domnul primar Mogila Gheorghe .
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco presedinte
la comisia de
buget,domnul Movi1a 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 consilier Gavrila $tetco este de acord cu
proiectul de hotarare propus .
Domnul consilier Moldovan Gheorghe isi exprima
acordul cu proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier Movila loan
isi exprima acordul cu
proiectul de hotarare prezentat de domnul primar.
Doamna consilier Movila Dorina este de acord cu
proiectul de hotarare .
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.35/2010 prezentata de primar privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010.
Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la
punctul doi din ordinea de zi ,privind aprobarea inscrierii
in cartea funciara a drumurilor forestiere pietruite .
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
Demian Petru din partea comisiei de cultura toate au aviz
favorabil.
Domnul primar arata ca este necesar sa^,se intabuleze
dreptul de proprietate in
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dreptul de proprietate,din acest motiv am ratat castigarea
unui proiect de fonduri nerambursabile pe masura 322.
Isi exprima acordul cu proiectul de hotarare doamna
consilier Movila Dorina si domnul consilier Lirca Mariusloan .
Domnul consilier gtetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare propusfdar spune ca ar trebui
urgentata inscrierea in cartea funciara pentru ca dupa
solutionarea
eventualelor
contestatii
sa
obtinem
o
finantare pe programe europene .
Domnul
consilier Movila
loan este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe isi exprima
acordul cu proiectul de hotarare prezentat.
Domnul Lirca Marius loan consilier viceprimar sustine
proiectul de hotarare in sensul ca este necesar sa fie
inscris dreptul de proprietate asupra acestor drumuri
pitruite
forestiere, pe
considerentul ca in context
european este actuala si necesara obsorbtia de fonduri
europene nerambursabile .
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
unui "impotriva" si nici,,o abtinere" se aproba Hotararea
nr.36/2010 prin care se aproba inscrierea in cartea
funciara
a
drumurilor
forestiere
Borzia,BorziaFundoaie,Borzia-Tau,Porcu,Moara Dracului .
La punctul trei din ordinea de zi
domnul primar
prezinta Nota de fundamentare referitor la proiectul de
hotarare
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
Demian Petru din partea comisiei de cultura toate au aviz
favorabil .
Doamna consilier Mariesan Rodica
este de acord cu
proiectul de hotarare propus.
Domnul Demian Petru consilier
este de acord cu
adoptarea proiectului de hotarare ,dar nu cu instalarea
unui gater care produce zgomot si mult disconfort,mai ales
sa se tina seama de faptul ca zona este destinata pentru
turism si agrement .
Nefiind nici un fel de alte discutii^&acest punct
din ordinea de zi se supune la vot pro^c^ul de hotarare
...///..
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prezentat de domnul primar si cu 11 voturi "pentru",nici
unul"impotriva" $i
nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.37/2010 prezentata de primar privind incheierea unui act
aditional pentru completarea obiectului de activitate la
Contractul de concesiune nr.1.460 din 3 mai 2010,incheiat
cu S.C. OVM OIL S.R.L. care prevede
,,Extinderea terenului
de agrement,construirea de locuinta de serviciu si Anexe
gospodaresti" si respingerea cererii prezentate de catre
Bacos loan privind instalarea unui ferastrau panglica
pentru debitat material lemnos.
La
punctul patru din ordinea de zi domnul Lirca
Marius loan viceprimar prezinta o informare privind modul
de aprovizionare
a institutiilor publice
subordonate
consiliului local cu lemn de foe si masurile luate pentru
buna desfasurare a activitatii scolare
Domnul consilier §tetco Gavrila intreaba pe domnul
viceprimar cine face exploatarea materialului lemnos in
padure,la care domnul viceprimar raspunde ca se face pe
baza
de prestari servicii
.Apreciaza ca activita tea
desfasurata de domnul viceprimar merita calificativul de
foarte bine.
Doamna consilier Dorina Movila insists, in cuvantul sau
sa fie instalat un calorifer in plus
in sala de
calculatoare,deoarece sala nu se incalzeste suficient iar
pentru
asigurarea
unei
temperaturi
optime
pentru
desfasurarea procesului de invatamant ar fi necesara
suplimentarea circuitului cu o pompa de recilculare .
Nemaifiind alte probleme se supune la vot si in
unanimitate consiliul local ia act de modul in care a fost
facuta aprovizionarea cu lemn de foe pentru iarna anului
2010/2011 si da calificativul de foarte bun activitatii
desfasurate de domnul viceprimar .
La punctul 5 din ordinea de zi proiectul de hotarare
este prezentat de domnul primar cat si referatul de
special!tate.
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si la proiectul de hotarare
este prezentat de
domnul consilier Gavrila §tetco presedinte
la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Demian Petru
din partea comisiei de cultura care da aviz
favorabil .
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" §i nici o "abtinere" se aproba Hotararea
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- 5 nr.38/2010 prezentata de primar privind
respingerea
solicitarii domnului Demian Vasile,de inchiriere a unui
spatiu de locuit, pe motivul ca spatiul solid tat nu este
liber.
Se trace la diverse discutii.
Domnul consilier Domokos Zoltan solicita domnului
primar sa se verifice hidroforul instalat la scoala
generala din satul Jod,care poate sa inghete in timpul
iernii,deoarece este defect .
Domnul consilier Gavrila §tetco repeta in fiecare luna
problema apei potabile si a canalizarii,la care domnul
primar arata ca a avut discutii foarte aprinse cu
construetorul dar din lipsa de fonduri lucrarile merg
foarte incet,dar are promisiuni ca incepand cu data de 1
octombrie 2010,lucrarile vor demara in ritm alert.
Domnul consilier Movila loan solicita sprijin din
partea domnului primar in vederea decontarii contravalorii
abonamentelor pentru navetisti pentru cadrele didactice
care fac naveta .
Pre§edinte de §edinta, arata ca punctele de pe ordinea
de
zi
au
fost
epuizate,declara
lucrarile
§edintei
Inchise,celor prezenti le multume§te pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal spre
cele legale .

Pre^edinte de §edinta
Marica Gheorghe

Secretar
ica Constantin
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