ROMANIA
JUDETUL MURE§
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat
azi 24 mai 2011 , cu ocazia
ordinare de lucru
,a
Consiliului
Consiliului
local a±
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
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
localar
republicata , modificata si completata , ordinea de z± a fost
adusa la cuno§tinta publica prin afi$area unui exemplar din
convocator la afi$ierul 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 , 1 ocul
desfa$urarii $edintei $i ordinea de zi .
11
§edinta este legal constituita fiind prezenti
consilieri din totalul de 11 in functie,
§ed±nta
este
publica.
Referitor la ordinea de zi , pre$edintele 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
si
completata,
au
propuneri
pentru
fmodificata
suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente, care
nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare.
Domnul primar Mogila Gheorghe propune ca proiectul
de
hotarare privind rezilierea unilaterala a contractului de
arenda cu Coja loan se se retraga de pe ordinea de zi pe
considerentul
ca
arendasul
§i-a
indeplinit
toate
obligatiile si nu exista motive temeinice de reziliere a
ocolul
silvi^^^&ta
dovada platii
contractului , la
arendei .
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Avand in vedere ca initiatorul proiectului de hotarare
este chiar primarul consilierii cu unanimitate de voturi au
aprobat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de
hotarare privind rezilierea unilaterala a unui contract de
arenda pentru trupul de pa§une ,,Ciuminea" $i ,,Podireul cu
butuci" .
De asemenea la propunerea primarului se solicita
inscrierea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare
privind aprobarea executiei
bugetului pe trimestrul I2011.
Se supune la vot ordinea. de zi asa cum a fost
prezentata si completata de domnul primar si cu 11 voturi
unui ,,impotriva" si nici o ,,abtinere" se
r,pentru" , nici
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 si
nici nu a cerut in plus mentionarea exacta a opiniilor
exprimate in consecinta se aproba asa 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 Bugetului de venituri si cheltuieli
rectificat pe anul 2011 .
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila avizeaza favorabil.
Comisia de cultura avizeaza favorabil proiectul de
hotarare , prin domnul consilier Demian Petru.
Comisia juridica prin domnul consilier Movila Dumitru
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
11
voturi
"pentru",
nici
unul"impotriva" si nici o abtinere" se aproba Hotararea
nr. 22/2011
privind aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli rectificat pe anul 2011 .
La punctul doi din
primar Mogila
Gheorghe prezinta refera
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Comisia de buget finante prin domnul consilier gtetco
Gavrila avizeaza favorabil proiectul de hotarare .
Comisia
de
cultura prin
Demian
Petru
consilier
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Comisia juridica prin Domnul Movila Dumitru consilier
avizeaza favorabil proiectul de hotarare prezentat.
Domnul primar arata ca valoarea devizului trebuie
reactualizata pe considerentul ca materialele sunt mai
scumpe ,cursul in euro este mai mare,sunt necesare lucrari
la cladirea veche in interior,lucrari suplimentare la
recompartlmentarea incaperilor pentru ca gradinita sa fie
functionala
sa corespunda
scopului pentru
care este
destinat .
Domnul
consilier Movila
loan
este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat,mentionand ca s~a ajuns la
aceasta situatie din cauza crizei.
Domnul consilier Movila Dumitru in cuvantul sau arata
ca in general populatia din comuna este nemultumita de cum
decurg lucrarile la introducerea apei potabile si la
canalizare,cineva din cadrul primariei ar trebui sa alba ca
sarcina de serviciu urmarirea zilnica a lucrarilor de
canalizare deoarece a auzit ca lucrarile sunt facute de
mantuiala,nu se acopera cu nisip conductele in multe locuri
pe teava se pune piatra si exista riscul ca in timp tevile
sa crepe.Trebuia ca lucrarile de introducere a apei
potabile si de canalizare sa le execute unul din cele doua
santiere ,pe care primarul le poate dirija direct si le
poate urmarii mai bine si mai eficient. Face propunerea ca
la prima sedinta de consiliul local sa fie
invitat
inginerul Truta care raspunde de lucrarile de canalizare
pentru a informa pe consilierii local! asupra stadiului
lucrarilor si sa dea detail! tehnlce privind
stadlul
lucrarilor .
Domnul consilier §tetco Gavrila arata ca este pur si
simplu socat de faptul ca firma care a castigat licitatia
la lucrarile de canalizare este asa de slaba .
Domnul primar spune ca acestea toate sunt /fteoriif/ de
ale lui inginerul lacob $eful de santier de la santierul
Rastolita II-Baraj,iar la referitor la stadiul lucrarilor
la introducerea apei potabile afirma ca aceste sunt
realizate in proportie de circa 90 %,dar problema mare va
fi atunci cand va trebui sa faca^^comuna un credit de 14
miliarde pe o perioada de Z^^O^^^^ni pentru a achita
contributia comunei la

- 4 acest sens face precizarea ca la lucrarea de apa
potabila contributia comunei a fost achitata .
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 Hota.ra.rea
nr.23/2011 privind aprobarea reavizarea Devizului general
actualizat
la
obiectivul
,,extindere
si
reabilitare
gradinita de copii in 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 Demian
Andreia si cantitatea de 10 mst lemn de foe cu plata a 50 %
din valoare pentru Bondrea Gheorghe persoana cu handicap .
Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier gtetco Gavrila 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
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 11 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.24/2011 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei
Demian Andreia si cantitatea de 10 mst lemn de foe
numitului
Bondrea
Gheorghe,cu
plata
a
50
%
din
valoare,deoarece este persoana cu grad de handicap.
La
punctul patru din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare si expunerea de motive
referitor la abrogarea Hotararii Consiliului local al
comunei Rastolita,nr.13/2011 ca efect a notificarii emise
de Institutia prefectului judetului Mures.
Comisia
de
specialitate
buget-finante
da
aviz
favorabil.
Comisia de cultura
avizeaza favorabil proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Salanta Florin este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat.
Nefiind nici un fel de alt
la acest punct
din ordinea. de zi se supune
1 de hotarare
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- 5 prezentat de domnul primar si cu 10 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si
o "abtinere"(Domokos Zoltan)
se
aproba Hotararea nr.25/2011 privind abrogarea Hotararii
Consiliului local al comunei Rastolita nr.13/2011.
La punctul cinci din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare privind incheierea contului
de executie bugetara pe anul 2010 .
Domnii consilieri sunt rugati sa-si expuna punctul de
vedere refer!tor 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 11 voturi "pentru", nici
unul"impotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.26/2011 privind
aprobarea
incheierii
contului
de
executie bugetara pe anul 2010 a comunei Rastolita.
Se trece la discutarea punctului sase din ordinea de
zi,la care domnul primar prezinta un proiect de hotarare si
expunere de motive privind executia bugetului pe trimestru
I al anului 2011.
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.27/2011 privind
aprobarea executiei bugetare pe
trimestrul I al anului 2011.
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.

de §edinta

Secretar
Oprica Constantin
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