ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L

Incheiat
azi 10 decembrie 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 gi completata
,de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
convocarea

s-a

facut

in

sens

prln

intermediul

secretarului comunei .
In conf ormitate cu prevederile art. 39 (6) din Legea
nr. 215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata , modif icata si completa ta , ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afi$area unui exemplar din
convocator la afi$ierul primaries ,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 , 1 ocul
desfa$urar±i $edintei $i ordinea de zi .
La sedinta participa in calitate de
invi tat
Leopold Nicoleta referent cu atributii de contabilitate .
§edinta este legal constituita fiind prezenti
11
consilieri din totalul de 11 in functie,
§edinta
este
publica.
Pre$edintele

de

sedinta

domnul

consilier

Movila

Dumitru declara deschise lucrarile sedintei si da citire
ordinii de zi.
Referitor la ordinea de zi , presedintele de sedintta
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 Mogila Gheorghe propune ca sa fie scos
de
pe
ordinea
de
zi punctul
doi, privind
aprobarea
a Raportului de
documentatiei de dezmeinbrare , de
evaluare
$i
stabilirea pretului
de negociere pentru
terenurile situate in satul lod, ifi
Florea
Dan Aurel si Florea Dor in.
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-2Motivul scoaterii de pe ordinea de zi este acela ca
dupa ce expertul a indentificat terenul in cartile funciare
a constatat ca nu este inscris in proprietatea privata a
comunei,figureaza pe Statul Roman si pe cale de consecinta
nu poate fi vandut, urmeaza sa fie intocmita documentatia
privind trecerea in patrimoniu privat si pe urma sa se
aprobe vanzarea in favoarea solicitantilor .
Nefiind nici o alta propunere se supune la vot ordinea
de zi
asa cum a fost prezentata inclusiv scoaterea
punctului doi de pe ordinea de zi si cu 11 voturi
"pentru",nici unul "impotriva" si nici "o abtinere" , se
aproba asa cum a fost prezentata . Avand
in
vedere
vedere
ca
procesul verbal de la gedinta 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 mentionata 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 si expunerea de motive
referitor la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
rectificat pe anul 2010.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier $tetco Gavrila da aviz favorabil,iar domnul
consilier Demian Petru prezinta avizul favorabil din partea
comisiei de cultura .
Se da cuvantul celor prezenti pentru a -si expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.
Domnul consilier gtetco Gavrila arata ca este de
acord cu proiectul de hotarare prezentat,propune ca si
pentru
satele apartinatoare sa se faca
ceva pentru
amplasarea de ornamente luminoase pe perioada sarbatorilor
de iarna.
Doamna consilier Movila Dorina sustine aprobarea
proiectului de hotarare asa cum a fost prezentat .
Domnul consilier Salanta Florin sustine adoptarea
proiectului de hotarare,dar trebuie sa se verifice daca
sumele prezentate sunt corecte in sensul ca daca adunam
cele inscrise in referatul de prezentare
rezulta alt
total,doamna contabil trebuie sa verifice.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe este de acord
cu proiectul de hotarare prezentat
Domnul primar in cuvantul. ^^arr<^re^crzeaza ca au
fost executate lucrarile pentru s
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-3 canalizare si apa potabila.
Domnul consilier Domokos Zoltan arata

^

ca nu este
de acord deoarece sumele acordate de judet se refera strict
la asitentii personal! .
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
o "abtinere" in
persoana domnului consilier Domokos Zoltan se aproba
Hotararea nr.46/2010 prezentata de primar privind aprobarea
Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul
2010.
Se trece la discutarea punctului doi din ordinea de
zi,respectiv atribuirea in folosinta gratuita pe durata
existentei constructiei, a unui lot in suprafata de 500
m.p. numitilor Kosz Tunde Marta si Ungureanu Vasile Marian,
in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind
sprijinul
acordat
tinerilor pentru
construirea
unei
locuinte proprietate personala tinerilor sub 15 ani .
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila da aviz favorabil,iar domnul
consilier Demian Petru prezinta avizul favorabil din partea
comisiei de cultura .
Ne fiind alte discutii se supune la vot proiectul
de hotarare si cu 11 voturi ,,pentru" ,nici unul ,,impotriva"
si nici o ,,abtinereff se adopta Hotararea nr. 47/2010 prin
care se atribuie in folosinta gratuita pe durata existentei
constructiilor a unui lot de teren in suprafata de 500
m.p.fteren proprietatea privata a comunei Rastolita,situat
in locul numit ,,Valea lodului",numitilor Kosz Tunde Marta
si Ungureanu Vasile Marian,conform prevederilor
Legii
nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor sub 35 ani
pentru construirea unei case proprietate personala .
Se trece la urmatorul punct din ordinea de zi
privind alocarea sumei de 14.000 lei din veniturile proprii
realizate de Asociatia Proprietarilor de Padure ,,Pietrosul
Calimanilor",pentru acordarea de cadouri copiilor din
cadrul
§colii
generale
Rastolita
si
celor
de
la
gradinita,acordarea cantitatii de 10 mst lemn de foe unei
persoane cu handicap,acordarea unui ajutor de urgenta.
Domnul primar prezinta Nota de fundamentare prin
care propune ca sa fie acordata facili:&&&&&a^de a chit a 50 %
din valoarea materialului lemnos,pirfe£G3$J-MJi<3 %-cordarea unui
cadouri
ajutor de urgenta din bugetul loca
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pentru copiii de la $coala generala Rastolita,gradinita de
copii,asigurarea fondurilor pentru ornamentarile necesare
la nivelul comunei,asigurarea focurilor de artificii cu
ocazia anului nou.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila da aviz favorabil,iar domnul
consilier Demian Petru prezinta avizul favorabil din partea
comisiei de cultura .
Se da cuvantul celor prezenti pentru a -$i expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.
Domnul consilier gtetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare propus.
Domnul consilier Movila loan este de acord cu
acordarea de lemne de foe cu anumite facilitati persoanelor
care
sufera de anumite boli,precum
§i
cu acordarea
ajutorului de urgenta familiei Lovasz Clara .
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",
unul"impotriva"(Domokos Zoltan) §i
nici o
"abtinere" se aproba Hotararea nr.48/2010 privind alocarea
sumei de 14.000 lei din veniturile proprii ale comunei
realizate
prin
Asociatia
Proprietarilor
de
Padure
,,Pietrosul
Calimanilor", pentru
acordarea
de
cadouri
copiilor din cadrul Scolii generale si gradinita de
copii, impodobirea a doi brazi in satul Rastolita si satul
lod,ornamentari luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna
si organizarea focurilor de artificii in noaptea de
re veil on, aprobarea acordarii a
10 mst lemn de foe cu o
reducere de pret de 50 %,pentru o persoana cu handicap.
Se trece la discutii diverse.
Referitor la cererea adresata de
domnul Molnar
Eugen din comuna Rastolita,sat Galaoaia,nr.380,prin care
solicita concesionarea unui trup de pasune pentru un numar
de 150 de capre,domnul primar arata ca cererea va fi tinuta
in
evidenta
si
in
functie
de posibilitati
va
fi
solutionata,mai ales ca domnul consilier §tetco Gavrila nu
poseda un numar sificient de animale si poate sa faca o
combinatie,mai ales ca exista si o cerere din partea
domnului Morar Florin care are o turma de oi si capre,pe
care nu are unde sa le pasuneze,care solicita cu multa
insistenta ca trupul de pasune Braniste sa fie concesionat
in favoarea sa,dar in opinia domnului^ffj:Tm&& eel mai mult
intereseaza pe crescatorii de anima^e^B^&v-&n^^a oferita de
APIA. Domnul consilier Stetco Gavr^Oy 2^||^a^<^ suprafata
pasunii comunale este strict de 14 hectare diferenta /fiind
'/...
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impadurita conform evidentelor de la APIA Reghin.
Domnul primar face cunoscut domnilor consilieri ca
in date de 21 decembrie sunt rugati sa se prezinte la
sediul Primariei pentru a primii trupa de colindatori din
partea §colii generale .
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§ed
Movil

Secretar
Oprica Constantin
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