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

Incheiat
azi
14 februarie 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), dun Legea administratiei publice
locale nr.215/2001 republicata ,modificata gi 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,ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afigarea. unui exemplar din
convocator la afigierul 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,1ocul
desfa$urarii §edintei §i ordinea de zi .
a sedinta participa in calitate de invitat
Leopold
Nicoleta
referent
cu
atributii
de
contabilitate,Lirca
loana
directoarea
scolii
generale
Rastolita si Ing.Farcas Liviu din partea Ocolului silvic
,,Cerbul Carpatin" .
§edinta este legal constituita fiind prezenti
9
consilieri din totalul de II in :functie,
sedinta
este
pub.lica^Iipsesc motivat Marica Gheorghe, fiind plecat in
tara pentru incheierea de contracte pe anul 2011 si domnul
Demian Petru care a anuntat ca se afla in padure unde
trebuie sa incarce un camion cu material Iemnos,a anuntat
ca a participat la sedinta de comisie,a intocmit referatele
din partea comisiei care avizeaza favorabil proiectele de
hotarari.
Presedintele de varsta domnul consilier Movila
Dumitru declara deschise lucrarile sedintei si arata ca in
conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului local urmeaza sa fi^^^i^&un alt presedinte de
P^r/inf-^
df^narece
dansul fl//a^
^—f^Q^dat
trei'N sedinte
^7
r*>
x^ "N. f Ji^
consecutive.
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Se
da
cuvantul
celor
prezenti
pentru
a
face
propuneri,doamna consilier Dorina Movila propune ca sa fie
ales pre$edinte de $edinta domnul consilier Stetco Gavrila.
Propunerea
se
supune
la
vot
si
cu
9
voturi
,,pentru", nici unul ,,impotriva" si nici o ,,abtinere" este
ales pre^edinte de §edinta domnul consilier Gavrila Stetco.
Pre§edintele de §edrnta da citire ordinii de zi a§a
cum a fost prezentata de domnul primar Mogila Gheorghe.
Referitor la ordinea de zi , pre$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
si
completata,
au
propuneri
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentru probleme LIrgente, care nu
pot fi amanate pana la sedinta urmatoare.
Nefiind nici o alta propunere
se supune la vot
ordinea de zi
a$a cum a fost prezentata si cu 8 voturi
"pentru", unul "impotriva" Domokos Zoltan §i nici "o
Avand
fse aproba aga cum a fost prezentata .
in vedere ca procesul verbal de la gedinta anterioara a
fost pus la dispozitia consilierilor in timp util pentru a
cei prezenti sunt intrebati daca au obiectii
fi studiat
asupra continutului acestuia sau solicita sa fie mentionata
exact opinia exprimata.S-a constatat
ca nici un consilier
nu a contestat continutul acestuia $i nici nu au cerut in
plus mentionarea exacts a opiniilor exprimate in consecinta
se aproba aga cum a fost prezentat cu unanimitate.
La
primul punct din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
cheltuieli
referitor la aprobarea Bugetului de Venituri
pe anul 2011.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Se da cuvantul celor prezenti pentru a-$i expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.
Domnul consilier Movila loan arata ca este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat si i$i exprima regretul
fata
de
varianta
care
se
discuta
in
sensul
ca
Hidroconstructia S.A., sa nu mar vireze ban! in contul
Ocolului silvic ,rCerbul Carpatin" ,va trebui ca sa se
intervina din partea prrmariei-.-^^ntru
a negocia pentru a
obtine sumele reprezentand
Domnul consilier
cu proiectul

ca este de acord
fata de anul 2010,

»/
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la nivelul unitatii administrativ teritoriale, veniturile
sunt mai putine si cifrele comunicate de finante sunt mai
restrictive.
Domnul consilier
consilier Lirca Marius-Ioan sustine
aprobarea proiectului de hotarare asa cum a fost prezentat,
saluta initiativa primarului de a construi
un teren
sintetiCfla $coala generala Rastolita.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe arata ca este de
acord cu proiectul de hotarare si insista ca in functie de
posibilitatile financiare sa se repare podul de peste Valea
Rastolitei care asigura accesul in zona ,,Porcu".
Doamna consilier Movila Dorina
este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat .
Domnul
consilier
Domokos
Zoltan,solicita
ca
in
proiectul de buget pe anul 2011 sa fie cuprinse prevederi
care sa permita ca sa fie angajati asistenti personal!
pentru persoanele cu handicap si el personal a depus cerere
pentru angajare.
purtat
discutii
cu
Domnul
primar
arata
ca
a
reprezentantii S.C.Hidrocons truetia S.A. si au stabilit de
comun acord sa acorde chiria pe anul 2011,iar in caz
contrar va deschide proces in instanta. Referitor la
cererea domnului Domokos Zoltan prin care solicita sa fie
angajat ca asistent persoanal al persoanei cu handicap,nu
este de acord sa plateasca toate contributiile la stat
pentru domnul Zoli deoarece acesta are firma si executa
lucrari de zidarie,dulgherie,zugravit pe tot parcursul
anului indiferent de anotimp,chiar si in cazul in care va
fi actionat in instanta .
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", nici
unulf'impotriva" si nici o 'abtinere'
se aproba Hotararea
nr. 3/2011
privind aprobarea Bugetului de Veni turi
Cheltuieli pe anul 2011. .
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
aprobarea
prelungirii
contractului
de
colectare a deseurilor menajere cu S.C. Clean Car S.R.L.
Comisia de specialitate buget-finante prin
domnul
consilier Stetco Gavrila da a viz favorabil.
av:
Comisia de cultura
'avorabil proiectul de
hotarare.
ca
firma si-a
indeplinit obligati
'*lecti va a

'<&

-4si propune consiliului local aprobarea delegarii gestiunii
serviciului
de
colectare
selectiva
a deseurilor
din
institutiile publice din cadrul unitatii administrativ
teritoriale.
Domnul consilier Gavrila gtetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat,cu conditia ca clneva din
partea primariei sau din partea firmei sa faca cateva afise
prin care populatia sa fie informata referitor la data de
ridicare a gunoaielor.
Domnul consilier
consilier Movila Dumitru sustine
aprobarea proiectului de hotarare asa cum a fost prezentat.
Domnul consilier
consilier Domokos Zoltan intreaba
daca la incheierea contractului a trebuit sau nu hotarare?
Domnul
consilier
consilier Movila loan 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 §i cu 8
voturi "pentru",
unul"impotriva"(in persoana
domnului
consilier
Domokos
Zoltan) si nici
o "abtinere"
se aproba Hotararea
nr.4/2011 privind aprobarea prelungirii contractului de
colectare deseuri menajere cu S.C. Clean Car S.R.L.
Referitor la punctul trei din ordinea de zi domnul
primar prezinta o informare privind modul de aplicare a
prevederilor Hotararii Consiliului local nr.54/2009,care se
considers raspuns la solicitarea formulata de domnul
consilier Domokos Zoltan.
Domnul
consilier
consilier Movila loan sustine
aprobarea expunerii primarului ca fiind corecta .
Se supune la vot si expunerea este insusita de
consilierii locali.
Pentru sedinta din luna martie domnul consilier §tetco
propune
ca
sa
analizeze
posibilitatea
regularizarii
paraului Galaoaia.
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.
Presedinte de sedinta^
§tetco Gavri^a

Secretar
Oprica Constantii

