
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L

,

Incheiat azi 29
$edintei ordlnare de lucru ,a
comunei Rastolita,care i-s
s.edinte a Consiliului local.

Sedinta a fost convocata

ianuarie 2010 , cu ocazia
Consiliului local al

desfa$oara lucrarile in sala de

In conformitate cu
prevederile art.39(1), (3) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001 republicata ,modificata §i completata
,de catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe

s-a facut in scris prin intermediulconvocarea
secretarului comunei.

In conformitate cu prevederile art.39(6) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,modificata si completata,ordinea de zi a fost
adusa la cuno$tinta publica prin afi$area unui exemplar din
convocator la afi$ierul primariei ,iar domnii si doamnele
consilieri au luat la cuno§tinta prin semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind mentionate in mod expres, data,ora,locul
desfa$urarii gedlntel 1̂ ordinea de zi .

La $edinta participa in calitate de invitati
Ing.Farca$ Liviu §eful structurii silvice .

$edinta este legal constituita fiind prezenti
consilieri din totalul de II in functie, $edinta
publica.

Pre$edintele de varsta- consilierul Movila
Dumitru, arata ca §edinta este legal constituita si
poate incepe lucrarile.

Pre$edintele de sedinta domnul consilier Domokos
Zoltan declara deschise lucrarile s.edintei
ordinii de zi.

Avand in vedere ca procesul verbal
fost
fi

si da citire

de la gedlnta
anterioara a pus la dispozitia consilierilor in timp

studiat ,cei prezenti sunt intrebati dacautil pentru a
au obiectii asupra continutului acestuia,sau solicita sa
fie inscrisa exact opinia exprimata. S-a con^-t-^^a ca nc
un consilier nu a contestat continutul
au cerut in plus mentionarea exacta a
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in consecinta se aproba asa cum a fost prezentat .

Referitor la ordinea de zi , presedintele 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 urgente,care nu
pot fi amanate pana la §edinta urmatoare.

Nefiind nici o alta propunere se supune la vot
ordinea de zi asa cum a fost prezentata de domnul
primar
nici o"
primar .

si cu 11 voturi "pentru" , nici unul "impotriva" si
abtinere" se aproba asa cum a fost propusa de

La primul punct din ordinea de zi domnul primar
prezinta proiectul de hotarare.

Referatul din partea compartimentului de
specialitate este intocmit si prezentat de domnul primar
Mogila Gheorghe,aratand ca a existat o solicitare din
partea Administratiei Parcului National Calimani si in plus
Hotararea veche a fost atacata de Institutia Prefectulul
judetului Mures In instanta sectia contecis administrativ
si In acest fel s-ar rezolva problema

Din partea comisiei de specialitate Jbuget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila §tetco presedinte la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .

Cei prezenti sunt rugati sa ia cuvantul la acest
punct din ordinea de zi .

Domnul consilier Salanta Florin este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat .

Domnul consilier Moldovan Gheorghe
cu proiectul de hotarare .

Domnul consilier gtetco Gavrila propune
adoptat proiectul de hotarare asa cum a fost
domnul primar, pe considerentul ca punctul de informare

este de acord

ca sa fie
propus de

va
comunei si va fi de un real folosfi in beneficiul

comunitatii .
Nefiind nici un fel de 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 adopta Hotararea
nr.1/2010 privind modificarea si abrogarea • Hotararii
Consiliului local al comunei Rastolita nr.18 din B7 ma:

// / ̂  /"̂  »• .. \

2009.

254



- 3 -
In continuare se trece la punctul doi din ordinea de

zifdomnul primar citeste expunerea de motive si proiectul
de hotarare.

Din partea comisiei de special!tate Jbuget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila §tetco presedinte la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
a viz jfavorabil.

Cei prezenti sunt rugati sa-si exprime punctul de
vedere privind proiectul de hotarare.

Domnul consilier gtetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare si solicits colegilor consilieri ca
sa adopte hotararea pentru a se putea atrage fonduri
europene .

Domnul consilier Domokos Zoltan in cuvantul sau arata
este de acord cu proiectul de hotarare propus.ca
Domnul consilier Demian Petru este de acord cu

adoptarea hotararii in forma prezentata.
Domnul consilier Movila Dumitru i-si exprima acordul

cu proiectul de hotarare prezentat .
Nefiind nici un fel de 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 adopts Hotararea
nr.2/2010 privind aprobarea participarii comunei Rastolita
la constituirea Grupului de Actiune Locala -Zona Montana
Mure$.

Se trece la punctul trei din ordinea de zi referitor
la proiectul de hotarare privind arendarea unui trup de
pasune proprietatea comunei Rastolita.

'Domnul primar prezinta expunerea de motive si
proiectul de hotarare,din care reiese ca trupul de pasune
ce a fost solicitat pentru a fi arondat de catre domnul
Morar Florin in prezent este arondat pentru §tetco Gabriel
si pe cale de consecinta nu poate fi arendat pana la
expirarea contractului.

Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco presedinte la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .

Cei prezenti sunt rugati sa-si expu
vedere privind proiectul de hotarare .
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Domnul gtetco Gavrila consilier arata ca familia sa

are contract de arendare pe trupul de pasune Braniste dar
nu sa aprobat numai suprafata de 14 hectare pentru care a
primit de la APIA suma de 1.400 lei respectiv 14 milioane
lei vechi in luna decembrie 2009 si pe care ii va folosi in
cursul anului 2010 la lucrari de fertilizare si curatire a
trupului de pasune Braniste .Recomanda domnului primar sa
faca un raspuns solicitantului Morar Florin ca trupul
solicitat pentru arenda nu i se poate oferi.Mai mult Morar
Florin a fa cut o stana cu oile unor detinatori din satul
Filea,comune Deda si a pasunat pe terenul sau proprietate
sa din locul numit « Ciortas » si nici nu s-a gandit sa
pasuneze pe trupul numit Braniste.

In completare ing.Salanta Florin-consilier este de
acord cu respingerea proiectului de hotarare.

Domnul consilier Movila Dumitru,este de acord cu
respingerea proiectului de hotarare .

Moldovan Gheorghe consilier,propune domnului primar ca
sa i se ofere trupul de pasune Tiganca si Moldoveanca.

Domnul primar spune ca pe domnul Morar Florin nu il
intereseaza trupul de pasune ci numai cuantumul subventiei.

In replica domnul consilier Domokos Zoltan intreaba pe
domnul consilier §tetco Gavrila daca nu este in conflict de
interese din moment ce a incheiat contract de arenda pentru
pasune.La aceasta intrebare domnul consilier §tetco
raspunde ca acel contract de arendare este intocmit pe
numele fiului sau $tetco Gabriel.

Domnul consilier Movila loan este de acord cu
respingerea proiectului de hotarare .

Nefiind nici un fel de 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 respinge proiectul
de hotarare prezentat de primar privind aprobarea
concesionarii unu trup de pasune .

Referitor la punctul patru din ordinea de zi proiectul
de hotarare si expunerea de motive este prezentat de domnul
primar.

Din partea comisiei de special!tate Jbuget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco presedlnte la comisia de
buget,domnul Movila Dumitru din partea comisiei juridice si
Maries an Rodica din partea comisiei de culturjj^^toate au
aviz favorabil .

Celor prezenti 11 se da cuvantul:
Domnul consilier §tetco Gavrila ei
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proiectul de hotarare propus .

Domnul consilier Movila loan este de a cord 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"impotri-va" si nici o "abtinere" se
adopta Hotararea nr.3/2009 privind aprobarea acordarii
cantitatii de 10 mst lemn de foe fag pentru Stoica
Maria,persoana cu handicap cu plata a 50 % din valoare.

Domnul primar doreste sa se puna in discutie
problema discutata in ziua de 28 ianuarie 2010,in cadrul
sedintei pe comisii de special!tate,cand domnul consilier
Demian Petru a fa cut acuzatii grave la adresa activitatii
fostului ocol silvic ,,Cerbul Carpatin",afirmand ca au fost
marcate un numar de trei linii de funicular pentru S.C.
LEUCA S.R.L. de catre brigadierul silvic Incze Stefan si nu
au fost inventariate transcrise pe suport de hartie, pentru
a fi platita contravaloarea materialului lemnos.Dintr-un
calcul sumar al dansului ar rezulta un prejudiciu de
10.500 lei.de asemenea crede ca doamna Fagas Jenica sotia
patronului de la S.C. Leuca S.R.L. a fost angajata pe
nedrept cu o jumatate de norma si fara concurs si care
poate ascunde in scripte unele sume ce le datoreaza
firma,de asemenea este acuzat ca poersonal nu a achitat
sumele pentru Composesoratul Borzia,dar a dat mai multe
masini de lemne domnului consilier §tetco Gavrila.Acuza pe
domnul ing.Farca$ Liviu ca nu a cumparat TAP nou pentru
ocolul silvic privat,ci a transportat un schelet de TAF ce
la avut in curtefiar in comuna Remetea 1-a echipat si a
decontat banii,iar in ultima perioada 1-a inchiriat la
Firma numitului Mogila loan si banii nu au fost virati in
contul Ocolului silvic privat .De asemenea afirma ca in
padurea comunei situata pe paraul Porcu se exploateaza in
delict cantitati industrials de lemn de foe fara ca cineva
din personalul silvic sa se sesizeze .Personal a anuntat
telefonic pe padurarul de canton,pe inginerul Salanta ca se
fura si sa vina sa prinda faptasii dar nu a auzit nimeni.

Domnul primar arata ca aceste discutii s-au iscat
si sunt foarte neplacute pe considerentul ca toate
problemele publice se discuta de catre unii din consilieri
in crasma si acest lucru nu face cinste consilierilor si
nici conducerii primariei iar pentru clarificarea acestor
probleme a chemat la sedinta de consiliû ŝ âi pe seful

' •ocolului privat, pe brigadierul Incze
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Demian loan titularul cantonului silvic de care este vorba.

Domnul Incze Stefan brigadier silvic recunoaste ca
a facut marcari de material lemnos,respectiv prelungirea a
patru linii de funicular, dar pentru acestea a depus
documente. De asemenea din total cantitate existenta
in parcela mai trebuie scazuta cantitatea de 55 m.c. lemn
taiat in delict si 20 m.c. lemn confiscat si cele patru
linii de funicular.

Domnul consilier Domokos Zoltan intreaba pe domnul
ing.Farca§ Liviu cum explica faptul ca trebuia sa cumpere
un TAF aproape nou din comuna Remetea si in realitate
situatia este alta si de ce nu a informat consiliul local
cu privire la valoarea de achizitionare a utilajului.

Domnul ing.Farca? Liviu in cuvantul sau arata ca
sasiul pentru utilaj a fost dus in comuna Remetea pentru
echipare si a costat in total 450-500 milioane lei
vechi,iar in cea ce priveste faptul ca a inchiriat TAF-ul
la Mogila loan zis Ciotul, recunoaste dar banii primiti i-a
predat preotului de la Parohia Ortodoxa Bistra Muresului pe
considerentul ca a fost dicutata si aprobata in sedinta
consiliului local o sponsorizare de 2.000 lei,aduce la
cunostinta consilierilor local! faptul ca a inceput
demersul in vederea infiintarii unui alt ocol silvic privat
care va avea denumirea de Ocolul silvic Calimani.

Domnul consilier gtetco Gavrila propune ca sa fie
angajata o firma de contabilitate care sa faca o expertiza
contabila,pentru a nu mai exista suspiciuni privind
fondurile banesti a ocolului privat .In cea ce priveste
acuzatiile aduse de Demian Petru spune ca a dus lemne de
foe ce se cuveneau sotiei sale care are drepturi in
Composesoratul Borzia,deci un drept cuvenit .

Movila loan consilier local in cuvantul sau arata
ca este destul de neplacut sa afli ca in urma unei sedinte
al comisiei de specialitate tot ce sa discutat se afla mai
intai la crasma si acolo este locul unde se pot da diferite
interpretari, in functie de care cat si cum a auzit.Isi
exprima regretul fata de cele intamplate deoarece ,prin
intermediul ocolului silvic privat au fost facute
sponsorizari cu ocazia desfasurarii festivalurilor
anuale,la scoala,la biserici,poate chiar unii consilieri
care in prezent barfesc au fost ajutati in timp de
personalul silvic,iar acum cand este perioada de criza ar
fi pacat sa distrugem structura silvica .

Domnul Movila Dumitru consilier aratfr^a aceste
/f adiscutii se isca datorita faptului ca cei din condu/perea

structurii silvice nu au adus la cunostinta^ publica a
"3i
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consiliului local scoaterea la licitatie sau la negociere a
partizilor de material lemnos,de acest lucru au avut
cuno§tinta un numar restrans de persoane care acum scot
discutii mai mult sau mai putin adevarate.Apeleaza la
bunavointa domnului primar pentru a informa consiliul local
asupra veniturile Incasate de la Hidroconstructia S.A.

Domnul consilier Demian Petru in completarea
acuzatiilor pune in vedere domnului primar si conducerii
ocolului silvic ca si in prezent se taie in prostie
material lemnos fara aprobare din padurea proprietatea
comunei Rastolita din locul numit ,,Porcu" si ,,Moara
Dracului" iar referitor la faptul ca TAF-ul ocolului
silvic a fost inchiriat a primit confirmare din partea
domnului Mogila loan zis Ciotul beneficiar

Domnul primar in cuvantul sau arata ca s-a
consultat cu cei de la ocolul silvic si rezulta ca S.C.
Leuca S.R.L. mai datoreaza ocolului silvic privat suma de
circa 90 milioane vechi,iar in cea ce priveste activitatea
financiara s-a ocupat personal de verificarea acesteia si
afirma ca pentru perioada 2008-2009 contabilitata este la
zi,exista inca restante de sume neachitate atat de persoane
fizice cat si persoane juridice.In cea ce priveste sumele
incasate de la S.C. Hidroconstructia S.A. acestea au fost
de 9 miliarde vechi,din care s-a achitat circa 1 miliard si
800 milioane taxa pe valoarea adaugata restanta,au fost
achitate sume pentru lucrarile efectuate de Balmos loan la
scoala,au fost achitate penalizari de intarziere in valoare
de circa 32o milioane vechi.Una peste alta activitatea
ocolului silvic a fost benefica pentru comuna si ar fi
pacat sa se dizolve ,mai ales ca toate se intampla datorita
faptului ca nu se discuta la masa ci la crasma ,sub
influenta mai multor pahare de tarie(Jinars) .

Domnul Movila Dumitru arata ca pasunea comunala
Fantanel este distrusa in mare parte de porcii mistreti si
de ursi.

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal
spre cele legale .

Pre§edinte de §edinta
Domokos Zoltan

Secretar
Oprica Constantin
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