ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

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

Incheiat
azi 29 octoiribrie 2010
,cu ocazia
$edintei
ordinare de lucru ,a
Consiliului local al
comunei Rastollta,care isi desfasoara lucrarile in sala de
sedinte a Consiliului local.
gedinta a fost convocata in conformitate cu
prevederile art.39(1), (3) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001 republicata ,modificata §i completata
,de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
,convocarea s-a facut in scris prin intermediul
secretarului comunei.
In conformitate cu prevederile art.39(6) din Legea
nr.215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata,modificata si completata,ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afi$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 acesta
fiind
mentionate
in
mod
expres,
data,ora,locul
desfasurarii $edintei si ordinea de zi .
La
sedinta participa
in
calitate
de
invitat
Leopold Nicoleta inspector cu atributii de contabilitate .
§edinta este legal constituita fiind prezenti
10
consilieri din totalul de 11 in functie,lipseste domnul
consilier Movila Dumitru,care a anuntat lipsa pe motiv ca
are un eveniment in familie, sedinta este publica .
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
conf ormitate
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 arata ca este necesara adoptarea unei
hotarari privind solicitarea de^^r^^^re in proprietatea
x^ * "O.*:N\
publica a comunei, a unor drumufti^^f^oi^-s^yj^^e^pe portiunea in
care se suprapun cu drumurile
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- 2 Nefiind nici o alta propunere se supune la vot ordinea
de zi asa cum a fost prezentata
de domnul primar si
cu 10 voturi "pentru"fnici unul "impotriva" si nici "o
abtinere" , se aproba asa cum a fost prezentata. si
completata de primar,inclusiv punctul suplimentar.
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 exacts a opiniilor exprimate
in consecinta se aproba asa cum a fost prezentat.
La primul punct din ordinea de zi domnul primar
prezinta un referat prin care
se propune preluarea si
trecerea in patrimoniul public al comunei a drumurilor
forestiere care se suprapun cu drumurile comunale si care
deservesc fond forestier altul decat al statului.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil
proiectului de hotarare.
Cei prezenti sunt rugati sa expuna punctul de
vedere la acest punct din ordinea de zi.
Domnul consilier Gavrila $tetco este de acord cu
preluarea drumurilor forestiere care in prezent sunt in
proprietatea
si
administrarea
Regie!
Nationale
a
Padurilor,deoarece datorita faptului ca nu au fost in
proprietatea
comunei,
au fost pierdute
finantari pe
programe europene.
Domnul consilier Movila loan este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat si recomanda domnilor
consilieri sa fie aprobat in forma prezentata de domnul
primar .
Este de acord cu proiectul de hotarare prezentat
domnul consilier Moldovan Gheorghe,care arata ca odata cu
trecerea in patrimoniu se va repara si drumul din zona
,,Porcu",care
se
deterioreaza
mereu
din
cauza
transporturilor de lemne,autovehicolele fiind de mare tonaj
si intretinerea zero.
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 aproba Hotararea
nr.39/2010 prezentata de primar privind aprobarea preluarii
drumurilor forestiere, de trecere a ac^p&f&r&^in domeniul
public al comunei Rastolita,cu date
Anexa care face parte integrants, din
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La
al doilea punct din ordinea de zi domnul
primar prezinta proiectul de hotarare,referatul din partea
inspectorului
cu
atributii
de
contabilitate
Leopold
Nicoleta .
Din partea comisiei de special!tate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco pzresedinte
la comisia de
buget,domnul Lirca Marius loan din partea comisiei juridice
si Demian Petru
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,dar solicita ca domnul primar sa dea
explicatii cu privire al lucrarile efectuate la introducerea apei
potabile si canalizare si neachitate si motivul neachitarii acestora

Domnul
primar raspunde ca din cauza lipsei de
fonduri, in prezent sunt neachitate lucrari in valoare de
80.000 leifdeoarece guvernul nu a virat fondurile necesare.
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 10 voturi "pentru",nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.40/2010 prezentata de primar privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010.
Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la
punctul
trei din
ordinea
de
zi
,privind
aprobarea
intocmirii unei documentatii privind dezmembrarea terenului
in
suprafata
de
circa
1.900 m.p.
situat
in
satul
lod,concesionat in prezent de domnul Florea Dan Aurel din
Tirgu
Mures,strada
Rozelorfnr.4
si
domnul
Dorin
Florea,domiciliat
in
Tirgu
Mures,strada
Rozelor,nr. 6,intocmirea unui Raport de evaluare de catre o
persoana autorizata,pentru ca apoi sa fie supusa in vederea
insusirii de catre consiliul local si stabilirea pretului
de vanzare .
Domnul primar da citire Note! de fundamentare intocmite
prin
care
solicita
ca
terenul^^^^^u^t
in
comuna
Rastolita, satul Iod,pentru care exd^t^^^p^^^h.l: inchjeiat
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contract de
concesiune cu domnul Florea Dan Aurel si
domnul
Florea Dor in domiciliati in Tirgu Mures si prin
care propune dezmembrarea terenului si intocmirea unui
raport de evaluare in vederea stabilirii suprafetei exacte
si a pretului de vanzare a acestuia ,pentru ca sa fie
prezentat spre insusire consiliului local .
Din par tea comisiei de special! tate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila §tetco presedinte
la comisia de
buget, domnul Lirca Marius loan din partea comisiei juridice
si Demi an Petru
din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .
Domnul primar roaga pe cei prezenti sa expuna punctul
de vedere la acest proiect de hotarare.
Isi exprima acordul cu proiectul de hotarare prezentat
domnul consilier Lirca Marius -Joan .
Domnul consilier gtetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare propus,dar spune ca ar trebui f acute
toate formalitatile cerute de lege
Domnul
consilier Movila loan este de acord
cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe isi exprima
acordul cu proiectul de hotarare prezentat dar considera ca
dupa o analiza cumpatata a evaluarii terenului trebuie sa
se hotarasca.
Domnul Lirca Marius loan consilier viceprimar sustine
proiectul de hotarare in sensul ca este necesar sa fie
facuta dezmembrarea terenul din suprafata totala din trupul
de pasune ,,Valea lodului" ,pentru a se cunoaste exact
suprafata .
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. 41/2010 prin care se aproba dezmembrarea terenului in
suprafata de circa 1900 m.p.,situat in pasunea comunala
,,Valea lodului " , care
in prezent este concesionata in
favoarea domnului Florea Dan Aurel domiciliat in TirguMures,strada Rozelor,nr.4 si Florea Dorin domiciliat in
muncipiu Tirgu -Mures, strada Rozelor,nr. 6 si intocmirea
unui Raport de evaluare , care sa fie insusit de consiliul
local, stabilirea pretului in vederea vanzarii acestuia.
La punctul patru din ordinea dsss^.i , domnul primar
prezinta Nota de fundament are re^iSL^A^v5^ proiectul de
hotarare privind modificarea Hoar^x^xpsiliului local
Rastolita nr . 35 din 21 martie
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aprobata parcelarea unui teren din pasunea comunala ,,Valea
lodului" si stabilita destinatia aces tor parcele de teren
din pasunea comunala ,,Valea lodului" drept loturi pentru
construirea de case de vacanta si modificarea art.l din
hotarare , in sensul ca un numar de 6 loturi sa se unifice
tot cate douain loturi de 500 m.p. , sa aiba destinatia de
loturi pentru casa de locuit, stabilirea ca lotul 1 pana la
6
sa fie unificate,in trei parcele si sa aiba destinatia
de loturi pentru construirea de case de locuit in suprafata
de 500 m.p. si
sa poata fi concesionate sau sa fie
atribuite in conditiile Legii nr. 15/2003 , tinerilor sub 35
de ani,existand o solicitare din partea numitilor Kosz
Tunde- Marta si Ungureanu Vasile-Marian.
Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco presedinte , domnul Lirca Marius
loan 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 Domokos Zoltan consilier nu
este de acord cu
adoptarea proiectului de hotarare pe considerentul ca
,orice hotarare la aceste loturi de pe Valea lodului se
schimba periodic in functie de orice solicitari exista si
pe aceste considerente se va abtine de la votfpe vremuri
cand a solicitat concesionarea de teren i-au fost bagate
tot felul de bete in roate .
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 9 voturi "pentru",
unul"impotriva" (in persoana domnului consilier Domokos
Zoltan) si
nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr. 42/2010 prezentata de primar privind modificarea art.l
din Hotararea Consiliului local al comunei Rastolita,nr. 35
din 21 martie 2008, in sensul ca pentru un numar de
6(sase) loturi, stabilite initial ca sa aiba destinatia de
case de vacanta prin unificare a tot cate douafin loturi
de 500 m.p.sa le fie schimbata destinatia in 3 loturi
pentru construirea de case de locuit si care sa poata fi
concesionate sau atribuite solicitantilor si/sau
in
folosinta gratuita pe durata existentei constructiilor
conforn prevederilor Legii nr . 15/2003 , tinerilor in varsta
de pana la 35 ani,care au depus cerere si doresc sa
construiasca o casa proprietate person*
La punctul 5 din ordinea/^de^^^J^proiectul de
hotarare este prezentat de domnul p^fim^r^^"^^ referatul
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de special!tate,prin care se propune acordarea unui ajutor
de urgenta numitei Lirca Alina din comuna Rastolita,nr.164,
pe considerentul ca este studenta la Universitatea Petru
Maior din Tirgu-Mures,nu are posibilitati materiale de a
achita contravaloarea
cursurilor,fiind in intretinerea
bunicilor materni care au o situatie familiala destul de
limitata,o pensie mica.
Din partea comisiei de specialitate buget finante referatul
la proiectul
de hotarare
este prezentat
de domnul
consilier Gavrila §tetco presedinte
la comisia de
buget,domnul Lirca Marius
-loan din partea comisiei
juridice si Demian Petru
din partea comisiei de cultura
care da aviz favorabil .
Cei prezenti sunt rugati sa-si exprime punctul de
vedere referitor la proiectuil de hotarare prezentat.
Doamna consilier Movila Dorina este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat, apreciind ca solicitanta
este
far a
sprijin
financiar
si
cererea
este
bine
intemeiata.
Marica Gheorghe Consilier este de acord cu proiectul
de hotarare prezentat .
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" §i
nici o "abtinere" se aproba
Hotararea nr.43/2010 prezentata de primar privind aprobarea
unui ajutor de urgenta in suma de 300 lei numitei Lirca
Alina domiciliata in comuna Rastolita,nr.164,care este
studenta la Universitatea ,,Petru Maior" din Tirgu-Mures si
care nu are posibilitati de a achita contravaloarea
cursurilor pentru anul de studiu .
Se trace la discutii diverse.
Domnul consilier Domokos Zoltan revine cu rugaminte la
adresa domnului primar
sa
dispuna
sa
se verifice
hidroforul instalat la scoala generala din satul Iod,unde
exista riscul ca sa inghete pe perioada de iarna, deoarece
instalatia de apa este defecta.
Domnul consilier Gavrila fftetco repeta in fiecare luna
problema apei potabile si a canalizarii,la care domnul
primar
arata ca a avut discutii foarte aprinse cu
constructorul 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 ^e^RS^ta sprijin din
partea domnului primar in vederea
..///..
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abonamentelor pentru navetisti,
cadre didactice care fac
naveta .
Domnul primar arata ca exista in acest o hotarare a
consiliului local
inca din primavara,a
discutat cu
domnisoara Leopold Niocoleta , inspector cu atributii de
contabilitate
si
se
va
achita
contravaloarea
abonamentelor,pentru cadrele didactice navetisti .
Domnul consilier Moldovan Gheorghe aminteste domnului
primar ca in cazul in care se afla Lirca Alina mai sunt si
alte persoane care frecventeaza cursurile unor facultati si
cu posibilitati financiare precare,iar in cazul in care vor
depune
cereri
trebuie supuse
discutarii
si
aprobarii
consiliului local .

Pre§edintele 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
Oprica, Constantin

_
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