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R O M A N I A
JUDETUL MURE§
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 30 iulie 2010 rcu ocazia sedintei
ordinare de lucru ,a Consiliului local al comunel
Rastolita,care isi desfasoara lucrarile In sala de sedinte
a Consiliului local.

gedinta a fost convocata 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
, convocarea s-a facut in scris prin intermediul
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 cunostinta publica prin afisarea unui exemplar din
convocator la afisierul primariei ,iar domnii si 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 $edintei $i ordinea de zi .

La sedinta participa in calitate de invitati
Leopold Nicoleta

Sedinta este legal constituita fiind prezenti 10
consilieri din totalul de 11 in functie,lipse$te domnul
Marica Gheorghe,care este plecat la Sibiu si a anuntat ca
daca va sosi in timp util se va prezenta,dar traficul
rutier este foarte aglomerat, sedinta este publica .

Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dumitru, arata ca sedinta este legal constituita si isi
poate incepe lucrarile .

Presedintele de sedinta doamna consilier Mariesan
Rodica declara deschise lucrarile sedintei si da citire
ordinii de zi.

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
,modificata si completata, au
suplimentarea ordinii de zi pentru
pot fi amanate pana la sedinta urmatoare
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Domnul consilier Domokos Zoltan propune ca ordinea de

zi sa fie suplimentata cu un punct respectiv:suplimentarea
sumelor din venituri proprii la capitolul asistenta sociala
pentru plata asistentilor personali.

La propunerea domnului consilier Domokos Zoltan
,domnul primar il intreaba daca are referatul de
specialitate din cadrul aparatului propriu al
primarului,daca exists aprobara comisiilor de specialitate
si daca sunt indent!ficate resursele veniturilor proprii.

Domnul Domokos Zoltan arata ca nu are nici proiect de
hotararefnici alta documentatie.

Deoarece propunerea nu poate fi supusa aprobarii
pentru a fi discutata la ordinea de zi,aceasta va face
obiectul unei alte sedinte de consiliu local .

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

cu 10 voturi "pentru", nici unul "impotriva" si nici "o
abtinere" , se aproba asa cum a fost prezentata. de primar.

Avand in vedere ca procesul verbal de la sedinta
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 solicits sa
fie inscrisa exact opinia exprimata.S-a constatat ca nici
un consilier nu a contestat continutul acestuia si nici nu
au cerut in plus mentionarea exacts a opiniilor exprimate
in consecinta se aproba a§a 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 finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila gtetco pregedlnte 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.

Primarul spune ca este necesar sa se faca noua
organigrama,in caz contrar Trezoreria Reghin nu va mai
elibera drepturile salariale.

Domnul consilier Gavrila gtetco este__de
proiectul de hotarare propus si remarca
cuprinde un aparat de specialitate a prii

Domnul consilier Moldovan Gheorc
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acordul cu proiectul de hotarare prezentat.
Domnul consilier Movila loan i-si exprima acordul cu

proiectul de hotarare prezentat,considers ca organigrama nu
cuprinde un aparat incarcat numeric .

Doamna consilier Movila Dorina este de acord cu
proiectul de hotarare propus si este de acord ca si
posturile vacante sa fie ocupate .

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
unulffimpotriva" si nici o "abtinere" se aproba Hotararea
nr.29/2010 prezentata de primar privind aprobarea STATULUI
DE FUNCTII SI ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE A
PRIMARULUI COMUNEI RASTOLITA.

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la
punctul doi din ordinea de zi ,privind aprobarea
constituirii unei ipoteci de rangul I,asupra constructiilor
proprietatea S.C. OVM OIL S.R.L.edificate pe terenul in
suprafata de 8540 m.p. concesionat din domeniul privat al
comunei Rastolita ,inscris in C.F. 50082 Rastolita,pentru
garantarea unui imprumut bancar .

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

Domnul primar arata ca este necesar sa se aprobe
aceasta hotarare deoarece S.C. OVM OIL S.R.L. a contractat
un imprumut in vederea realizarii unei pensiuni turistice
cu fonduri europene si este necesar sa vina cu aport
finaneiar propriu .

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

Domnul consilier Stetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare propus.

Domnul consilier Movila loan este de acord 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 10 voturi "pentru",nici
unul "impotriva" si nici,fo aJbtinere" se _ag:roba Hotararea
nr. 30/2010 prin care se aproba constituitt^^ei. ipoteci de
rangul I asupra constructiilor propr̂ ê t̂eâ .̂£> OVM OIL
S.R.L. edificate pe terenul in supra f^
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concesionat din domeniul privat al comunei
Rastolita,inscris in C.F. nr.50082 Rastolita .

La capitolul diverse domnul consilier §tetco Gavrila
propune ca sa se aiba in vedere ca pentru viitor sa se
poata institui o taxa pentru toate constructiile existente
pe terenul unde se desfasoara festivalul Vaii Muresului.De
asemenea solid ta sa fie facute demersuri pentru
accelerarea introducerii apei potabile si a retelei de
canalizare .

Domnul consilier Domokos Zoltan roaga executivul in
speta pe domnul primar si pe domnul viceprimar sa se ocupe
de drumul comunal din satul Iod,deoarece drumul se afla in
perioada de garantie.

Moldovan Gheorghe consilier ridica problema
rezolvarii drumului din dreptul casei numitului Cacula
Cristian,unde exista rise de a se produce inundatii .

Doamna pre§edinte de §edinta, arata ca punctele de pe
ordinea de zi au fost epuizate,declara lucrarile §edintei
Inchise,celor prezenti li se multumeste pentru participare.

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

Pre?edinte de ?edinta

Marie§an Rodica

K-

Secretar

Oprica Constantin
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