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

Lncheiat
azi 7 martie 2011 ,cu ocazia sedintei
ordinare de lucru
,a
Consiliului local al comunei
Rastolita,care isi desfasoara lucrarile in sala de §edinte
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
privlnd
administratia
publica
locala,
republicatafmodificata $1 completata,ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publlca prln afisarea unul exemplar din
convocator la afi$ierul primaries , lar domnll §1 doamnele
conslllerl
au
luat
la
cuno$tlnta
prln
semnarea
convocatorulul conform legil de toate detalllle ,in acestea
fllnd
mentlonate
In
mod
expres,
data,ora,locul
desfa$urarii $edintei gl ordlnea de zi.
La
gedinta partlcipa In
calltate de invltat
Leopold Nicoleta referent cu atributii de contabilitate .
§edlnta este legal constltulta fllnd prezentl
9
consilieri din totalul de 11 in functie,
gedinta
este
publica,lipsesc motivat Marica Gheorghe,fiind plecat in
tara pentru incheierea de contracte pe anul 2011 §i domnul
Demian Petru .
Presedintele de varsta domnul consilier Movila
Dumitru arata ca gedinta este legal constituita si isi
poate incepe lucrarile,da cuvantul domnului presedinte de
sedinta §tetco Gavrila.
Presedintele de gedinta da cltlre ordlnll de zi asa
cum a fost prezentata de domnul primar Mogila Gheorghe.
Referitor la ordinea de zi , pre$edintele de gedinta
intreaba
pe
cei prezenti
daca
in
conformitate
cu
prevederile art.43 alineat 1, din Legea nr.215 /2001
privind
administratia
publica
locala-republicata
,modificata
§1
completata,
au
propuneri
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente,care nu
pot fi amanate pana la §<adj.nta urmatoare.
/f

(iLi

I 7

85

Nefiind nici o alta propunere
se supune la vot
ordinea de zi
asa cum a fost prezentata si cu 9 voturi
"pentru", nici unul "impotriva" si nici "o abtinere" , se
aproba asa 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 asa cum a fost prezentat cu unanimitate.
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 2011.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Se da cuvantul celor prezenti pentru a-si expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.
Doamna consilier Movila Dorina arata ca este de acord
cu proiectul de hotarare prezentat.

Domnul consilier gtetco Gavrila arata ca este de acord
cu proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier
consilier Lirca Marius-Ioan sustine
aprobarea proiectului de hotarare asa cum a fost prezentat.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe arata ca 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 9 voturi "pentru", nici
unulffimpotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr. 5/2011
privind aprobarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli pe anul 2011 rectificat .
Se trace 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 unor ajutoare de urgenta.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.

Domnul primar Mogila Gheorghe arata ca
solicitarilepersoanelpr , toate se justified.

analizand

Domnul consilier Gavrila gtetco este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat, fiind vorba de persoane cu
posibilitati materiale foarte 1 imitate.
Domnul consilier
consilier Movila Dumitru sustine
aprobarea proiectului de hotarare asa cum a fost prezentat.
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 9 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.6/2011 privind aprobarea unor ajutoare de urgenta .
Domnul primar arata ca la viitoarea sedinta se va
discuta lipsa de la sedintele consiliului local a domnului
consilier
Marica
Gheorghe
fiind posibila
inlocuirea
acestuia pe motiv de absente .
Pre§edintele de §edinta, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile sedintei
inchise,celor prezenti le multiame§te pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal spre
cele legale.

Presedinte de sedinta
§tetco Gavrila x^

Secretar
Oprica Constantin
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