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

Incheiat azi 29 aprilie 2011 ,cu ocazra sedintei
ordinare de lucru ,a
Consiliului local al comunei
Rastolita,care
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 si 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, modi ficata si completata,ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin af±$area unui exemplar din
convocator la af±$ierul primariei , iar domnii §i doamnele
consilieri
au
luat
la
cunostinta
prin
semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind
mentionate
in
mod
expres,
data,ora,locul
desfa$urarii §edinte± gl ordinea de zi.
§edinta este legal constituita fiind prezenti
10
consilieri din totalul de 11 in functie,
§edinta
este
publica,lipseste motivat domnul consilier Gavrila §tetco
fiind plecat din tara .
Cei prezenti sunt rugati sa faca propunerea pentru
alegerea unui pre$edinte de sedinta.
Domnul consilier Salanta Florin propune ca sa fie
ales presedinte de sedinta domnul consilier Movila loan.
Ne fiind alta propunere se supune la vot asa cum a
fost prezentata si cu unanimitate de voturi este ales
presedintele de sedinta in persoana domnului
consilier
Movila loan .
Referitor la ordinea de zi , presedintele de sedinta
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^^aagopuneri
pentru
suplimentarea ordinii de zi pentrurolureite,, care
nu pot fi amanate pana la sedinta

-2Domnul primar Mogila Gheorghe propune un proiect de
hotarare privind
aprobarea
Planului de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta ,un proiect de hotarare
privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a
riscurilor in situatii de urgenta si un proiect de hotarare
privind
aprobarea
dezmembrarii
pentru
un
teren
si
intocmirea documentatiei pentru eliberarea titlului de
proprietate
pentru
un
teren situat
in
locul
numit
,,Luncuta" .
Se supune la. vot ordinea de zi a§a cum a fost prezentata §i
completata de domnul primar §i cu 10 voturi ,,pentru" ,n±ci unul
i nici o ,,abtinere" se aproba ordinea de zi .
Avand in 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 §i
nici nu a 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 aprobarea
Regulamentului
serviciului
de
salubritate al comunei Rastolita.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier Movila loan 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.
Nefiind nici un fel de discutii la acest punct din
oprdinea de zi se trece la aprobarea proiectului de
hotarare .
Se supune la. vot proiectul de hotarare prezentat de
domnul
primar
si
cu
10
voturi
"pentru",
nici
rf
unul impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr. 16/2011 privind aprobarea Regulamentului serviciului de
salubritate a comunei Rastolita.
La punctul doi din ordinea de zi domnul primar Mogila
Gheorghe
prezinta
o
informare
privind
aprobarea
indicatorilor tehnico economic! si a Devizului general
actualizat privind obiectivul de im^&s=^s^Ai ,,Modernizarea
drumurilor comunale de interes
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- 3 Comisia
de
buget
finante
avizeaza
favorabil
proiectul de hotarare .
Comisia de cultura avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Comisia
juridica avizeaza favorabil proiectul de
hotarare prezentat.
Domnul
consilier Movila
loan
este
de
acord cu
proiectul de hotarare 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.17/2011
privind
aprobarea
indicatorilor
tehnicoeconomici
si a Devizului
general
actualizat
privind
obiectivul de investitii ,,Modernizarea drumurilor comunale
de interes local din comuna Rastolita,judetul Mures.
La
punctul trei din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la acordarea unui ajutor de urgenta pentru Titi
Amalia.
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier Movila loan da aviz favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Moldovan Gheorghe este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Doamna
consilier Movila. Dorina
sustine
aprobarea
proiectului de hotarare asa cum a fost 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 nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.18/2011 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei
Titi Amalia in suma de 300 lei.
La
punctul patru din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la aprobarea Planului de pregatire in domeniul
situatiilor de urgenta pentru anul 2011,cuprins in Anexa
care face parte integranta din hotarare .
a viz
Comisia
de
specialitate
buget-finante
da
favorabil.
Comisia de cultura
avizea^a^^&^S^^il proiectul de
hotarare.
l^ ^\\7\ r\
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Domnul consilier Salanta Florin este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Domnul 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 11 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.19/2011 privind aprobarea Planului de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2011.
La punctul cinci din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul
de hotarare privind
reactualizarea
Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul
comunei Rastolita .
Domnii consilieri sunt rugati sa-si expuna punctul de
vedere referitor la acest raport.
Domnul consilier Lirca Marius loan viceprimar este de
acord cu proiectul de hotarare 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.20/2011 privind
aprobarea Planului
de analiza si
acoperire a riscurilor la nivelul comunei Rastolita.
Se trece la discutarea punctului sase din ordinea de
zi,la care domnul primar prezinta un material prin care
solicita sa se aprobe o documentatie pentru dezmembrarea si
inscrierea in cartea funciara a celor trei terenuri
rezultate din unificarea a cate doua loturi destinate
pentru case de vacanta dar care vor avea destinatia de
loturi pentru construirea de case de locuit,din care unul a
fost atribuit conform Legii nr.15/2003 tinerilor sub 35
ani,intocmirea caietului de sarcini si scoaterea
la
licitatie publica ,de asemenea solicita ca sa fie intocmita
documentatia pentru indentificarea in cartea funciara ,a
terenului
situat
in
locul
numit
,,Luncuta" ,depunerea
documentatiei in vederea eliberarii titlului de proprietate
pe numele unitatii administrativ teritoriale .
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 8 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si
doua "abtineri" (in persoana domnilor
consilieri Domokos Zoltan si Movila Dumitru
se aproba
Hotararea nr. 21/2011 privind .^rftoczg^asea documentatiei
vederea dezmembrarii in carter
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a trei loturi de teren in suprafata de cate 500 m.p.
fiecare
si
scoaterea
la
licitatie publica
a doua
loturi (unul din trei fiind atribuit tinerilor cu varste de
pana
la
35
ani),intocmirea
documentatiei
pentru
indentificare in cartea funciara a terenului situat in
locul numit ,,Luncuta" pentru
eliberarea
titlului de
proprietate pe numele unitatii administrativ teritoriale.
In continuare se trece la discutarea cererilor depu.se
de catre Maier Petru si Tamas Emil-Eugen proprietary de
case de vacanta,care solicita scutirea de la plata taxei
de salubritate dar supuse
la vot solicitarile sunt
respinse.De asemenea este respinsa solicitarea domnului
Matei Alexandru prin care solicita scutire de la plata
pazei obstesti .
Pre§edintele de §edinta, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile §edintei
inchise, celor prezenti le multiime?te pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal spre
cele legale.

Pre^edin
Movil

de §edinta
:joan

Secretar
Oprica Constantin
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