ROMANIA
JUDETUL MURE§
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 30 martie 2011 , cu ocaza sedintei
Consiliului local al comunel
ordlnare de lucru ,a
Rastolita, care isi desfas.oara lucrarile in sala de gedinte
a Consiliului local.
gedinta a fost convocata in conf ormitate cu
prevederile art. 39(1) , din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001 republicata , modif icata §i completata
, de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
, convocarea
s-a
f acut
in
scris
prin
intermediul
secretarului comunei .
In conf ormitate cu prevederile art. 39 (1) din Legea
nr. 215/2001
privind
administratia
publica
locala,
republicata , modif icata §i completata ,ordinea de zi a fost
adusa la cuno§tinta publica prin afisarea unui exemplar din
convocator la afisierul primariei ,iar domnii §i doamnele
consilieri
au
luat
la
cuno§tinta
prin
semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind
mentionate
in
mod
expres/
da ta , or a , locul
desfa§urari± gedlntel ^1 ordlnea de zi .
La gedinta participa in calitate de invitat
Leopold
Nicoleta
referent
cu
atributii
de
contabilitate,Morar Florin proprietar de ovine din satul
Borz±afMolnar Eugen proprietar de ovine §i caprine din
satul Galaoaia,Cirilesc Grigore Petru proprietar de caprine
din satul Galaoaia si Rus Sorin imputernicit a domnului
Molnar Mihai- Andrei proprietar de caprine
din satul
Galaoaia, Farcas Liviu inginer in cadrul Ocolului
Silvic
, ,Cerbul Carpatin" .
gedinta este legal constituita fiind prezenti 10
consilieri din totalul de 11 in functie,
sedinta
este
publica, lipseste domnul consilier Marica Gheorghe , care si-a
dat demisia din functia de consilier local din partea
Partidului National Liberal .
Presedintele de varsta domnul consilier Movila
Dumitru arata ca sedinta este legal constituita si isi
poate incepe lucrj&zile, da cuvantul domnului presedinte de
sedinta Stetco
zi , pre^edintele de §edAnta
Referitor
intreaba pe
c a in conformitate cu
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-2prevederile 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 un proiect de
hotarare privind
aprobarea prelungirii
termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei pe o
perioada de 2 ani, un Proiect de hotarare privind acordarea
unor ajutoare de urgenta si un Proiect de hotarare privind
utilizarea
excedentului
bugetar
existent
in
contul
consiliului local la data de 31 decembrie 2010 si modul de
utilizare a acestuia.
Nefiind nici o alta propunere
se supune la vot
ordinea de zi
asa cum a fost prezentata si cu 10 voturi
" pentru", nici unul "impotriva." si nici "o abtinere" , se
aproba. aga cum a fost prezentata . Avand
in
vedere
ca
procesul verbal de la gedinta anterioara a fost pus la
dispozitia consilierilor in timp util pentru a fi studiat
fCei prezenti sunt intrebati daca au obiectii asupra
continutului acestuia sau solicits 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. aga cum a fost prezentat cu unanimitate de voturi.
La
primul punct din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la incetarea de drept a mandatului de consilier a
domnului Marica Gheorghe care si-a dat demisia din functia
de consilier al Partidului National Liberal si validarea
primului supleant de pe lista Partidului National Liberal.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Comisia juridica
avizeaza
favorabil proiectul
de
hotarare prezentat.
Se da cuvantul celor prezenti pentru a-si expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.
Comisia de validare a consiliului local formata din
consilierii Movila loan, Movila Dorina si Mariesan Rodica,
se retrage pentru a studia si valida urmatorul supleant de
pe lista Partidului National Liberal.
Dupa studi^^3=ss^pcumentelor de la alegerile din luna
iunie 2008, ^DW^S^^^lntocmit un proces verbal prin care
se confirma/c^/so£faoa^fe\trece la validarea in functia de
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- 3 consilier local a domnului Luierean loan Doru.
Domnul Luierean loan Doru este invitat sa depuna
juramantul prevazut de lege,
cu mina pe
Biblie si
Constitutes. Dupa citire $1 semnare
se supune la vot
proiectul de hotarare prezentat de domnul primar si cu 10
voturi "pentru", nici unul"impotriva" $1 nici o "abtinere rr
se aproba Hotararea nr. 7/2011 privind incetarea de drept a
mandatului de consilier a domnului Marica Gheorghe si
validarea domnului Luierean loan Doru in calitate de
consilier, fiind primul supleant de pe lista Partidului
National Liberal.
Se supune la vot si cu 11 voturi
"pentru", nici
unul"impotriva" si nici
o "abtinere" se aproba ca sa se
treaca la discutare punctului inscris la punctul 8 din
ordinea de zi, pentru ca domnii invitatii sa poata sa-si
expuna punctele de vedere si pe urma sa piece.
La acest punct din ordinea de zi domnul primar Mogila
Gheorghe prezinta o informare privind modul de gestionare a
arendarii trupurilor de pasune proprietatea
comunei si
discutarea unor solicitari suplimentare de arendare .
Domnul Rus Sorin din Tirgu-Mures,se inscrie la cuvant
si arata ca are procura notariala din partea domnului
Molnar pentru ai reprezenta interesele si doreste sa-si
expuna punctul de vedere.
Domnul presedinte de sedinta spune ca aid nu suntem
la instanta de judecata .
Domnul Rus
Sorin arata ca se confirma
ca toti
consilierii locali sunt reticienti la schimbare, personal a
considerat ca va avea o discutie amiabila cu consilierii
locali.Considers ca la Primaria comunei Rastolita,se pune
piedica celor care doresc sa creasca animale, afirma ca
domnul §tetco Gavrila consilier local nu are nici un fel de
animale,toate documentele justificative prezentate din care
rezulta ca este proprietar de animale, considera ca sunt
indoielnice, este nemultumit de faptul ca nu a primit in
termen
raspuns
la cererea
depusa
la primarie. Este
nemultumit de faptul ca pre$edintele de sedinta discuta pe
un ton ridicat .
Domnul Cirilesc Grigore spune ca domnul consilier
§tetco Gavrila a solicitat bani pentru ca sa-i sa permita
pa$unatul, in pasunea comunala, respectiv 3 lei/cap de
capra sau daca nu_in termen de 3 zile sa dispara de pe
pasune si a al^^Vj^^^nta ultima.
Domnul j^iffix^r^p^fwantul sau arata ca a ajuta± pe

-4domnul Molnar Eugen, in sensul ca a permis realizarea unui
adapost pentru caprine,dar nu poate sa rezilieze un
contract in derulare incheiat pe agromediu, mai mult domnul
Molnar Eugen nu are inregistrate animale in evidentele
primariei.
Domnul Morar Florin crescator de animale din satul
Borzia repro$eaza domnului primar ca a
incheiat un
contract de arenda pentru un trup de pa$une care nu are
blocuri fizice.
In final domnul $tetco Gavrila spune ca-$i asuma
raspunderea pentru cele declarate in registrul agricol, iar
daca
medicul
veterinar
a
eliberat
certificate
de
proprietate in fals atunci sa raspunda .
Domnul Molnar Andrei spune ca agentul agricol(na$a
dansului) putea sa treaca animalele in registrul agricol pe
baza cererii depuse.
Domnul Domokos Zoltan consilier arata ca $i la lod in
pa§unea comunala lod-Borta, domnul Har$an Aurel are arendat
$i nu §tie cui da socoteala .
Se trece la punctul doi din ordinea de zi.
La
punctul doi
din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare §i expunerea de motive
referitor la stabilirea limitelor veniturilor provenite din
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile
de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile
unei familii conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat .
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Gavrila gtetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier
Movila Dumit.ru sustine aprobarea
proiectului de hotarare a$a cum a fost prezentat
Movila loan sustine aprobarea
Domnul
consilier
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
domnul primar si cu 11 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" $i nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.8/2011
privind
stabilirea
limitelor
veniturilor
din
valorificarea
bunurilor
ce
depasesc
provenite
le de bunuri considerate de stricta
cantitativ
le unei familii conform prevederilor
necesitate
d venitul minim garantat
Legii nr.
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Se trece la punctul trei din ordinea de zi.
La
punctul trei din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de
interes local pentru repartizarea orelor de munca conform
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat .
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Gavrila gtetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier
Movila Dumitru sustine aprobarea
proiectului de hotarare asa cum a fost prezentat
Movila loan sustine aprobarea
Domnul consilier
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 11 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.9/2011 privind aprobarea Planului de actiuni si de
lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
munca prevazute la art. 6,alineat 2 din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat .
La punctul patru din ordinea de zi domnul primar
prezinta
raportul
pe
anul
2010 privind
starea
economica,sociala $i de mediu a comunei.
Domnii consilieri sunt rugati sa-$i expuna punctul de
vedere referitor la acest raport.
Domnul consilier $tetco Gavrila este de acord dar
roaga sa nu fie uitat podul de peste raul Mures, care face
legatura dintre Drumul National si satul Borzia.
Domnul consilier Lirca Marius loan viceprimar face
referire la crearea unui Centru de Informare Turistica .
Supus la vot Raportul primarului este insusit de catre
domnii consilieri cu unanimitate de voturi.
In continuare la punctul cinci din ordinea de zi
domnul viceprimar Lirca Marius loan prezinta o informare
privind masurile necesare in vederea realizarii actiunilor
privind curatenia de primavara.
Supusa la vot Informarea viceprimarului
este
insusita de catre domnii consilieri cu unanimitate de
voturi,urmand cafiecare din consilieri sa vina cu actiuni
concrete si ^^rojjjLMj^l de lucrari. pe care Ija-x doresc
cetatenii diw ZQTfa^f^fc&re o reprezinta.

-6Nefiind 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.10/2011
privind
stabilirea
limitelor
veniturilor
provenite
din
valorificarea
bunurilor
ce
depasesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta
necesitate pentru nevoile unei familii conform Legii
nr.416/2001 .
La punctul privind infiintarea unui cimitir in satul
Galaoaia, expunerea de motive si avizele de specialitate a
comisiilor sunt favorabile.
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.11/2011
privind
intocmirea
documentatiei
pentru
infiintarea unui cimitir in satul Borzia.
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.12/2011 privind aprobarea prelungirii valabilitatii cu
24 de luni a Planului Urbanistic General al comunei
Rastolita,cuprinzand satele Andreneasa, Borzia, Galaoaia,
lod si Rastolita .
La
punctul sapte din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la
aprobarea reincadrarii domnului Domokos
Zoltan in functia de asistent personal a lui Domokos Csaba.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier $tetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Gavrila $tetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul 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 si cu 10 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si o "abtinere" (Domokos Zoltan) se aproba
Hotararea
nr. 1.3^2jgj^
privind
aprobarea
reincadrarii
domnului Domokefs^foB-G^^Sn functia de asitent personal.
In cont^u^r^^^e^^upune la vot punctu.1
ordinea de
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Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Gavrila. $tetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul
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 si cu 11 voturi "pentru", nici
unulffimpotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.14/2011 privind aprobarea excedentului hugetar
In continuare se supune la vot urmatorul punct
din
ordinea de zi.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Gavrila fftetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul
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 si cu 11 voturi "pentru", nici
unul"?Lmpotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.15/2Oil privind aprobarea acordarii unor ajutoare de
urgenta .
Pre§edintele de §edinta, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile sedintei
inchise, celor prezenti le multumeste pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal spre
cele legale.

Pre§edinte de sedinta
§tetco Gavrili

SecretarA
Oprica Constar^tin
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