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PROCES-VERBAL

Rastoli£a,
a Consiliului

Incheiat azi 30 Aprilie 2010 ,cu ocazia sedin^ei
ordinare de lucru ,a Consiliului local al comunei

care isi desfasoara lucrarile In sala de sedint^e
local.

a fost convocata in conformitate cu
prevederile art. 39 (1) , (3) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001 republicata , modif icata gi completata , de
catre primarul comunei Rastolita domnul Mogila Gheorghe
, convocarea s-a f acut in scris prin intermediul secretarului
comunei .

In conformitate cu prevederile art.39(6) din Legea
nr. 215/2001 privind administrat^ia publica locala,
republicata,modificata si completata,ordinea de zi a fost
adusa la cuno§tin^a publica prin afisarea unui exemplar din
convocator la afisierul primariei ,iar domnii si doamnele
consilieri au luat la cunostint^a prin semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind ment^ionate in mod expres, data,ora,locul desfasurarii
sedin^ei si ordinea de zi .

La $edint^a participa in calitate de invita^i
Ing.Farcas Liviu si Leopold Nicoleta

§edin£a este legal constituita fiind prezent^i 11
consilieri din totalul de 11 in func£ie, sedin^a este
publica .

Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dumitru, arata ca sedin^a este legal constituita si isi
poate incepe lucrarile dar trebuie ales un presedinte de
§edint:a,in acest sens da cuvantul celor prezent^i pentru a
face propuneri.Domnul consilier §te£co Gavrila propune ca
presedinte pe doamna Mariesan Rodica .Nemai fiind
propuneri se supune la vot si cu unanimitate de
aproba alegerea doamnei Mariesan Rodica in
presedinte de §edin1;a .

alte
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Presedintele de sedin^a doamna consilier Mariesan Rodica

declara deschise lucrarile sedint^ei si da citire ordinii
de zi.

Referitor la ordinea de zi , presedintele de sedin^a
intreaba pe cei prezent^i daca in conformitate cu
prevederile art.43 alineat 1, din Legea nr.215 /2001 privind
administrafia publica locala-republicata ,modificata §i
completata, au propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi
pentru probleme urgente,care nu pot fi amanate pana la
sedinfa urmatoare.

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

11 voturi "pentru", nici unul "impotriva" si nici "o
ab£inere" ,se aproba asa cum a fost prezentata de primar.

Avand in vedere ca procesul verbal de la sedin^a
anterioara a fost pus la dispozi^ia consilierilor in timp
util pentru a fi studiat , cei prezenfi sunt intreba^i daca
au obiecfii asupra confinutului acestuia sau solicita sa
fie inscrisa exact opinia exprimata.S-a constatat ca nici
un consilier nu a contestat confinutul acestuia si nici nu
au cerut in plus men^ionarea exacta a opiniilor exprimate in
consecin^a se aproba asa cum a fost prezentat .

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.

Din partea comisiei de specialitate buget finance
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila $te£co presedinte la comisia de
buget,domnul Movi1a Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .

Cei prezenfi sunt rugafi sa ia cuvantul la acest
punct din ordinea de zi.

Primarul spune ca cea mai recomandata persoana pentru a
fine evident-a datoriei publice este doamna contabil Leopold
Nicoleta,care prin natura func^iei are cunostinfa de orice
sume contractate de consiliul local .

Domnul consilier loan Movila este de acord cu
proiectul de hotarare propus.

Domnul consilier Moldovan Gheorghe isi exprima
acordul cu proiectul de hotarare prezentat .

Nefiind nici un fel de alte discu£ii la acesi
din ordinea de zi se supune la vot proiectul de
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prezentat de domnul primar si cu 11 voturi "pentru",nici
unul":Lmpotriva" si nici o "aJb£inere" se aproba Hotararea
nr.17/2010 prezentata de primar privind numir&a unei
persoane din cadrul aparatului propriu al primarului pentru
a £ine eviden£a datoriei publice ,respectiv in persoana
doamnei Leopold Nicoleta avand func^ia de referent cu
atribu^ii de contabilitate.

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la
punctul doi din ordinea de zi ,privind aprobarea semnarii
unui contract de schimb pentru un teren in suprafa^a de
1.600 m.p. proprietatea comunei Rastoli^a,cu o persoana
fizica a unui teren in aceasi suprafa^a care a fost folosit
in timp de comuna Rastoli^a,pentru depozitarea deseurilor
menajere rezultate de la gospodariile popula^iei.

Din partea comisiei de special!tate buget finance
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gte£co presedinte la comisia de
buget,domnul Movi1a Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .

Domnul primar arata ca este necesara efectuarea
schimbului de teren deoarece terenul proprietatea persoanei
fizice Toma Doina Elena cu domiciliul in municipiu
Iasi,strada Prof Dr.Ion Cantacuzinofnr.15,a fost ocupat cu
acordul acesteia din luna martie, anul 2008 si pe acest
teren s-au depozitat deseuri menajere rezultate de la
gospodariile popula£iei din comuna si inca de atunci s-a
convenit in principiu ca sa se faca un schimb de teren.

Isi exprima acordul cu proiectul de hotarare doamna
consilier Movila Dorina si domnul consilier Lirca Marius-

~ loan.
Nefiind nici un fel de discu£ii la acest punct din

ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotarare
prezentat de domnul primar si cu 9 voturi "pentru", doua
"impotriva"(Domokos Zoltan si Movila Dumitru) $i nici
,,o ab£inere" se aproba Hotararea nr. 18/2010 privind
aprobarea unui schimb de teren in suprafa^a de 1.600 m.p.
proprietatea comunei Rastoli£a situat in intravilanul
localita^ii Galaoaia ,cu aceiasi suprafa£a de teren situat
in extravilanul localita^ii Galaoaia ,proprietatea doamnei
Toma Doina domiciliata in municipiu Iasi,strada Prof.Dr.Ion
Cantacuzino,nr.16,jude^ul Mures,deoarece acest teren a fost
folosit pentru depozitarea deseurilor menajere rezult
la gospodariile popula£iei din comuna Rastoli£a si
imputernicirea primarului comunei domnul Mogila Gl



- 4 -
pentru semnarea contractului autentic la notar public.

Se trece la prezentarea de catre domnul primar a
proiectului de hotarare privind transformarea prin
promovare,a unor posturi de personal contractual si
aprobarea statului de func^ii a aparatului propriu al
primarului.

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

Se da cuvantul celor prezen^i :
Domnul consilier Movila Dumitru intreaba pe domnul

primar ce se intampla cu ceilal.fi salariafi, mai ales cei
care au absolvit studii superioare .La care domnul primar
raspunde ca daca este vorba de doamna Movila Niculina,i se
va acorda drepturile dar dupa ce tree trei ani de la ultima
promovare,conform legii.

Domnul consilier Marica Gheorghe este de acord cu
proiectul de hotarare si afirma ca nu a crezut ca in
administrafia publica locala sa fie asa salarii mid.

Domnul consilier Moldovan Gheorghe este de acord
cu proiectul de hotarare prezentat.

Nefiind nici un fel de discufii 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" §i nici,,o ab£inere" se aproba Hotararea
nr.19/2010 privind aprobarea transformarii unor posturi din
cadrul aparatului propriu al primarului prin promovare si
aprobarea Statului de func£ii cu personalul .

Se trece la discutarea punctului patru din ordinea
de zi,la care domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Din partea comisiei de specialitate buget finance
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtefco presedinte , la comisia de
buget,domnul Movi1a Dumitru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .

Cei prezenfi simt rugafi sa ia cuvantul referitor la
acest punct din Ordinea de zi .

Domnul primar arata ca in conformitate cu prevederile
Ordinului nr.839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de cons]
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vederea specializarii unei persoane din aparatul propriu al

primarului,care sa se ocupe de intocmirea,verificarea
documentafillor tehnice pentru autorizarea lucrarilor de
construcfii,ln scopul acordarii unei autonomii largite
locale si in acest scop s-a hotarat ca doamna Demian Angela
sa urmeze cursurile postuniversitare de un anfdoua semestre)
in cadrul Universitafii tehnice din Cluj-Napoca iar
consiliul local va trebui sa se pronunfe in cea cea ce
priveste suportarea contravalorii cursurilor si
cheltuielilor de deplasare, cazare ce ie implica .Insists, la
consilierii locali pentru aprobarea proiectului de hotarare
in forma prezentata.

Domnul consilier Moldovan Gheorghe este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat .

Domnul consilier Marica Gheorghe isi exprima acordul cu
proiectul de hotarare .

Nefiind nici un fel de discufii 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 abfinere" se aproba Hotararea
nr.20/2010 privind aprobarea achitarii contravalorii
cursului de urbanism si administrate publica.

Se trece la discutarea punctului cinci din ordinea
de zi,la care domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Raportul din partea comisiilor de specialitate sunt
prezentate de catre domnul £tefco Gavrila,Demian Petru si
Mariesan Rodica,toate au aviz favorabil .

Cei prezenfi sunt rugafi sa-si exprima punctul de
vedere.

Domnul primar arata ca in cadrul Adunarii generale a
Asocia^iei Comunita^ilor Mures-Calimani s-a hotarat ca sa

~ se intocmeasca o document a fie tehnica pentru ,,Modernizarea
Satului Alegoric" din comuna Rastolifa,situat in locul
numit ,,Alei",care sa fie depus pe masura 313 ,,Incurajarea
activitafilor turistice" si are ca obiectiv general
dezvoltarea activitafilor turistice in zonele rurale.Daca
ar putea fi accesate fonduri ,se poate realiza amenajarea
unei scene fixe, imprejmuirea, construirea unor alei,
amenajarea unui loc de campare pentru turisti.

Domnul §te£co Gavrila-consilier este de acord cu
susfinerea financiara a acestui proiect si recomanda ca
domnul primar sa faca propunerea de a fi amenajat un muzeu
al Vaii Muresului .

De asemenea este de acord cu proiectul de hot<
domnul consilier Marica Gheorghe .

Nemaifiind nici un fel de discufii la acest
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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 ab%.inere" se aproba Hotararea
nr.21/2010 privind sus£inerea financiara a Proiectului
,,Modernizare Sat Alegoric" din comuna Rastoli^a,locul
numif'Alei".

Referitor la punctul sase din ordinea de zi proiectul de
hotarare este prezentat de domnul primar si expunerea de
motive de catre Leopold Nicoleta referent cu atribu£ii de
contabilitate.

Cei prezenfi sunt ruga£i sa-si expuna punctul de vedere
la proiectul de hotarare .

Domnul consilier Movila Dumitru solicita ca intr-o
viitoare sedin^a de consiliu sa se prezinte o informare prin
care sa se prezinte in mod detailat veniturile oJbfinute din
padurile comunale .

Nemaifiind nici un fel de discufii 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 ab£inere" se aproba Hotararea
nr.22/2010 privind aprobarea incheierii contului de
exerci£iu bugetar pe anul 2009.

La punctul sapte din ordinea de zi domnul primar
prezinta un proiect de hotarare si o expunere de motive.

Domnul primar prezinta faptul ca S.C. Lina S.R.L. cu
sediul in local!tatea Sangeorz Bai,judeful Bistri£a-Nasaud,a
depus o cerere prin care solicita concesionarea suprafe£ei
de 20.000 m.p. teren fane£e in vederea construirii unei
fabrici de mobila, terenul solicitat se afla in amonte de
Stadia de sortare a $antierului Rastoli£a I-Baraj ,susfine
ca prin concesionarea acestui teren,s-ar aduce venituri
suplimentare la bugetul local.

Comisiile de specialitate in raportul lor specifica in
mod clar ca in principiu sunt de acord cu lotizarea si
inscrierea in car tea funciara a terenurilor situate in aval
de viitorul baraj al Hidrocentralei, dar sub nici o forma
scoaterea la licitafie in vederea concesionarii acestuia .

Domnul consilier gte£co Gavrila nu este de acord cu
concesionarea de teren pe considerentul ca prin construirea
unei fabrici de mobila, s-ar polua mediul aferent,zona fiind
destinata in exclusivitate pentru turism,s-ar distruge
habitatul natural din zona.

De aceeasi par ere este si domnul consilier Movila
Dumitru, care propune ca punctul de pe ordinea de zi sa fie
amanat pentru o mai buna documenatare si co^s^idSk:, ca
terenului in cauza i se poate da o alta

///
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Domnul consilier Movila loan este de acord cu inscrierea

in cartea funciara a terenului dar nu si scoaterea la
licitafie a acestuia.

Lirca Mar ius-loan viceprimar-consilier susfine
inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si
stabilirea destinafiei acestui teren pentru a fi concesionat
in vederea construirii unei fabrici de mobila,prin aceasta
se va aduce un venit suplimentar la bugetul local,deoarece
in acest moment terenul este in paragina folosit ca loc de
depozitare a sterilului rezultat din cariera de piatra a
santierului.

Domokos Zoltan consilier nu este de acord cu
concesionarea acestui teren pentru constuirea unei fabrici
de mobilafmotivul este ca se distruge cadrul natural din
zona .

Moldovan Gheorghe consilier este de acord cu proiectul
de hotarare prezentat ,motivul este realizarea de venituri
suplimentare.

Marica Gheorghe-consilier este de acord cu proiectul de
hotarare prezentat.

Doamna Mariesan Rodica -consilier nu este de acord cu
concesionarea terenului pentru construirea unei fabrici de
mobila.

Proiectul de hotarare se va aproba nu in forma
prezentata de primar si cu acordul acestuia se va supune la
vot doar intocmirea documenta£iei in vederea lotizarii si
inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate
asupra acestor terenuri care sunt folosite de santierul de
la Hidroconstruc£ia .

Nemaifiind nici un fel de discufii la acest punct din
ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotarare

^ prezentat de domnul primar si cu 7 voturi "pentru", pat.ru
"impotriva"(Movila Dumitru,Mariesan Rodica,£tefco Gavrila si
Domokos $tefan) si nici ,,o ab^inere" se aproba Hotararea
nr.23/2010 privind aprobarea intocmirii documenta^iei pentru
inscrierea in cartea funciara a terenului proprietatea
comunei Rastoli^a situat pe Valea Rastolifa.

La punctul 8 din ordinea de zi proiectul de hotarare
este prezentat de domnul primar, precum si referatul de
special!tate,din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local avizul este favorabil .

Doamna Mariesan Rodica —consilier este de acord cu
proiectul de hotarare si propune acordarea sumei de_ 2500
lei,pe considerentul ca familia este cu v e '
limitate,minorul este foarte grav bolnav.

Domnul consilier Movila Dumitru sus^ine p '
este de acord cu acordarea unui ajutor de urgent
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de 2.500 lei .
Nemaifiind nici un fel de discufii 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" $i nici ,,o abfi.ne.re" se aproba Hotararea
nr.24/2010 privind aprobarea acodarii unui ajutor de urgenfa
in suma de 2.500 lei doamnei Tinea Gabriela ,in vederea
efectuarii unei operafii minorului Tinea Gabriel Andrei .

La ultimul punct din ordinea de zi domnul primar
prezinta o informare privind stadiul lucrarilor de
investifie „Alimentare cu apa potabila ,Canalizare menajera
$i Stafie de epurare in comuna Rastoli£a,judeful Mure? .

Cei prezen^i sunt ruga£i sa-$i spuna punctul de vedere:
Domnul gtefco Gavrila consilier intreaba pe domnul

primar ce $anse avem acest an pentru finalizarea lucrarilor
de introducere a apei potabile si de canalizare,adreseaza
rugamintea de a se executa lucrarile in satul Borzia,zona
numita pe plan local ,,Fundoaia" .

Domnul Movila Dumitru consilier local solicita relafii
mai detailate referitor la lucrarile de investi£ii,deoarece
aparent lucrarile se desfasoara lent.

Domnul primar le explica celor prezen^i ca da torita
lipsei de bani,lucrarile merg incet .

Domnul pre§edinte de §edin1;a, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile §edintei
inchise,celor prezen^i li se multume§te pentru participare.

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

^

Pre?edinte de
Marie?an Rodi

Secretar
Oprica Constantin


