JUDETUL MURE?
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

Incheiat azi 31 ianuarie 2011 ,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), 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(1) din Legea
nr.215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata,modificata si completata,ordlnea de zl a fost
adusa la cuno$tinta publica prin aflsarea unui exemplar din
convocator la afisierul primariei fiar domnii §i doamnele
consilieri
au
luat
la
cuno§tinta
prin
semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind
mentionate
in
mod
expres,
data,ora,locul
desfa$urari± gedlntel gl ordlnea de zi .
La §edinta participa in calitate de invitat
Leopold Nicoleta referent cu atributii de contabilitate .
$edinta este legal constituita fiind prezenti
10
consilieri din totalul de II in functie,
gedlnta
este
publica,l±pse§te motivat Marlca Gheorghe,fiind plecat la
Registru Auto Roman,pianificat pentru revizie.

Presedlntele de sedlnta domnul consilier Movila
Dumitru declara deschise lucrarile §edintei §i da citire
ordinii de zi.
Referitor la ordlnea de zl , pre$edintele de §edinta
intreaba
pe
cei prezenti
daca
in
conformitate
cu
prevederile art.43 alineat 1, din Legea nr.215 /2001
privind
administratia
publica
locala-republicata
,modificata
§i
completata,
au
propuneri
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente,care nu
pot fi amanate pana la §edinta urmatoare.
Nefiind nici o alta propunere
se supj^&^^^a vot
ordinea de zi a§a cum a fost prezentata s^cifJxPffl^turi
"pentru",nici unul "impotriva" §i nici "o abtinere" , se
aproba asa cum a fost prezentata . Avand
ll^f
procesul verbal de la gedinta anterioara
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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 exacts 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 studiului de fezabilitate si indicatorii
tehnico-economici
privind
aplicare
a
sistemelor
de
incalzire care utilizeaza energie regenerabila.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura prin domnul consilier Demian Petru
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se da cuvantul celor prezenti pentru a-si expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.
Domnul consilier Stetco Gavrila arata ca este de acord
cu proiectul de hotarare prezentat,pe considerentul ca
sursele de energie regenerabile sunt foarte economicoase si
mai ales sa se tina cont de faptul ca din partea comunei
contributia este nesemnificativa si foloasele vor fi
considerabile in timp.
Domnul consilier
consilier Movila Dumitru sustine
aprobarea proiectului de hotarare a§a cum a fost prezentat,
saluta initiativa ,aratand ca in timp se vor economisi sume
considerabile.
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. 1/2011
privind
aplicarea
la ,,Programul privind
instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie
regenerabila,inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de incalzire.beneficiari unitati administratriv
teritoriale,institutii publice si unitati de cult" si
exprimarea acordului cu privire la contractarea finantarii
din Fondul de mediu.
Se trece la punctul doi din ordinea de zi.
La
punctul doi
din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la insusirea Raportului de expert^&^intocmit de
expert tehnic judiciar Sing.Florian Merutiu,cuprins in
Anexa nr.1,insusirea Raportului de
5
II
d/'
'2fx
expert evaluator Ing.Legian Dumitru,cupfims in -f5\\"P'
Anexi

unde este cuprins pretul minim de pornire a negocierii in
vederea vanzarii directe a unei parcele de teren in
suprafata de 970 m.p.in favoarea domnului Florea Dorin
domiciliat
in
municipiu
Tirgu-Mures,strada
Stelelor,nr.6,teren situat in satul lod,indentificat in
C.F. Nr.900 Filea,nr.top 1293/2,precum si vanzarea directa
a unui teren in suprafata de 1500 m.p.,in favoarea domnului
Florea Dan Aurel,domiciliat in municipiu Tirgu-Mures,strada
Stelelor,nr.4,indentificat in C.F.900 Filea,nr.top.1293/1 .
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier Stetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura prin domnul consilier Demian Petru
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Domnul primar Mogila Gheorghe arata ca loturile de
teren care vor fi vandute direct,la data cand au fost
concesionate au fost distruse de inundatiile provocate de
Valea lodului ,actualii concesionari au depus umplutura de
moloz din depozitul final,pe cheltuiala proprie.
Domnul consilier Gavrila §tetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat,caci vorba aceia este un om
de al nostru
care sprijina
comuna,propune
ca toate
cheltuielile notariale sa fie suportate de cumparatori.
Domnul consilier
consilier Movila Dumitru sustine
aprobarea proiectului de hotarare asa cum a fost 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" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.2/2011 privind insusirea de catre Consiliul local a
Raportului de expertiza intocmit de expert tehnic judiciar
Sing.Florian
Merutiu,privind
cele
doua
loturi
de
teren,conform Anexei nr.1,insusirea Raportului de evaluare
intocmit
de
evaluator
autorizat
si
expert
judiciar
Ing.Legianu Dumitru,conform Anexei,nr.2 privind
pretul
minim de pornire a negocierii in vederea vanzarii directe
catre domnul Florea Dorin,domiciliat in municipiu TirguMures,strada Stelelor nr.6,judetul Mures,a terenului in
suprafata de 970 m.p.,indentificat in C.F. 900 Filea
,nr.top.1293/2 precum si vanzarea directa catre Florea Dan
Aurel,domiciliat in municipiu Tirgu-Mures a suprafetei de
1.500 m.p. teren,indentificat in C.F. 900 Filea,nr.top
1293/1,cu mentiune ca taxele notariale vor fi suportate de
actualii cumparatori.
Domnul
primar
arata
ca
la
inceputul
lunii
februarie imediat ce va fi in posesia^sS^aeelpr pentru
bugetul pe anul 2011, va convoca membjfr£^com.isiilor de
specialitate,pentru intocmirea
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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 prezentu^r proces verbal spre
cele legale.
f
Pre§edinte de §edinta
Movila Diomitru

Secretar
Oprica Constantin
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