
JUDETUL MURE$
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat azi 31 august 2010 ,cu ocazia $edintei
ordinare de lucru ,a Consiliului local al comunei
Rastolita, care isi desfasoara lucrarile In sala de sedinte
a Consiliului local.

gedinta a fost convocata in conf ormitate 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 f acut n scris prin intermediul
secretarului comunei .

In conf ormitate cu prevederile art. 39 (6) din Legea
nr. 215/2001 prlvind administratla publica locala,
republicata , modi ficata si completa ta , ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prln afisarea unui exemplar din
convocator la afisierul primaries ,iar domnii si doamnele
consilieri au luat la cunostinta prin semnarea
convocatorului conform legii de toate detaliile ,in acestea
fiind mentionate in mod expres, da ta , ora , locul
desfa$urarii $edintei gl ordinea de zi .

La sedinta participa in calitate de invi tat
Leopold Nicoleta .

Sedinta este legal constituita fiind prezenti 11
consilieri din totalul de II In functie, §edinta este
publica .

Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dumi tru r arata ca sedinta este legal constituita si este
necesar alegerea unui presedinte de sedinta deoarece doamna
Mariesan Rodica a condus timp de 3 luni consecutiv.

Se da cuvantul celor prezenti pentru a face
propuneri . Cel care face propuneri este domnul Movila
Dumitru si propune ca sa fie ales presedinte de sedinta
domnul consilier Marica Gheorghe ,care nu a detinut functia
de presedinte in actuala legislatura . Ne mai fiind alta
propunere se supune la vot si cu unanimitate de voturi este
ales presedinte de sedinta domnul consilier Marica
Gheorghe .

Presedintele de sedinta domnul consilier Marica
Gheorghe declara deschise
ordinii de zi.

Referitor la ordinea de zi

si da citire

'\\de sedinta
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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 sedinta 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
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 solicita 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 exacta a opiniilor exprimate
in consecinta 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 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 ia cuvantul la acest
punct din ordinea de zi.

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

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

Domnul consilier Movila loan i~si exprima acordul cu
proiectul de hotarare prezentat de domnul primar.

Doamna consilier Movila Dorina este de acord cu
proiectul de hotarare .

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^~apr.pba Hotararea
nr. 31/2010 prezentata de primar privf^nd 'hps^barea de lemne
de foe cu reducere de 50 % unor jgDe|?soap«>OB2\ handicap cu
domiciliu pe raza comunei Rastolita&s-j K/* :-î \ A"2̂  /~\*• > • .fl I -Vvd»*;jl39» \ 1^1 \
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Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la

punctul doi din ordlnea de zi ,privind aprobarea
infiintarii unui Serviciu Public Comunitar local pentru
evidenta persoanelor la nivelul comunei Rastolita , unde sa
adere si comunele Stinceni si Lunca Bradului

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
a viz favorabil .

Domnul primar arata ca este necesar sa se infiinteze
un asemenea serviciu deoarece la nivel national se discuta
si se aplica descentralizarea tuturor activitatilor si pe
cale de consecinta este foarte bine daca o luam din timp
mai ales sa se tina seama de faptul ca la nivel local avem
spatiu necesar , as igurat cu tehnica necesara si eventual se
poate completa ,de asemenea avem personal competent care
poata ocupa aceste posturi.

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,dar spune ca ar trebui sa se
intervina si la alte comune pentru ca sa fie mai mid
costurile de adminis trare pe o comuna .

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 11 voturi "pentru" , nici
unul "impotriva" §i nici,,o abtinere" se aproba Hotararea
nr. 32/2010 prin care se aproba infiintarea unui Serviciu
Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor.

La punctul trei din ordinea de zi referatul este
prezentat de domnul primar .

Cei prezenti sunt rugati sa-si expuna punctul de
vedere la acest punct din ordinea de zi .

Domnul Lirca Marius loan consilier viceprimar sustine
proiectul de hotarare in sensul ca este foarte mare nevoie
de acesti 5 munci tori , care sunt folositi la facutul focului
la centralele termice din cadrul scolii generals
,gradinitei de copii si de la sediul administrativ unde se
afla sediul ocolului silvic privat, §5̂ -?̂ ^ tul de politie
local, de asemenea in timpul anuluii-CtrreJbiî ^̂ a pregateasca
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lemnele de foc,iar centralele termice nu pot fi lasate

nesupravegheate .Angajarea unei firme specializate ar
presupune multe alte cheltuieli care nu ar putea fi
suportate de bugetul local fiind mult mai costisitoare
deoarece aid se adauga TVA, cheltuieli indirecte etc.

Din partea comisiei de special! tate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila §tetco presedinte la comisia de
buget, domnul Mo vi 1 a Dumi tru din partea comisiei juridice si
Mariesan Rodica din partea comisiei de cultura toate au
a viz ravoraJbil .

Doamna consilier Movila Dorina este de acord cu
proiectul de hotarare propus pe considerentul ca personalul
muncitor este necesar pen tru rezolvarea problemelor
gospodaresti ale comunei .

Domnul Demian Petru consilier nu este de acord cu
adoptarea proiectului de hotarare pe considerentul ca
asigurarea incalzirii la scoala generala , gradinita si sediu
administrativ se poate da ca sarcina de serviciu pentru
femeile de serviciu de la scoala si de la sediu
administrativ .

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 o "abtinere" (Demian Petru) se aproba
Hotararea nr. 33/2010 prezentata de primar privind aprobarea
alocarii de fonduri provenite din venituri proprii din
cadrul Asociatiei Proprietarilor de Padure ,,Pietrosul
Calimanilor" in vederea efectuarii platilor serviciilor de
intretinere la scoala, gradinita si sediu administrativ
pentru un numar de 5 muncitori necalificati.

La punct ul pa tru din ordinea de zi domnul primar
prezinta o informare privind veniturile si cheltuielile
efectuate de Asociatia Comunitatilor Mures Calimani cu
ocazia desfasurarii Festivalului de datini si obiceiuri de
pe Valea Muresului .

La acest punct din ordinea de zi domnul Lire a Marius
loan viceprimar arata ca la la lucrarile de organizarea
standurilor s-a cheltuit mult mai mult ca in alti ani si
crede ca in mod nejustificat,iar la capitolul incasari
aceste au fost mai multe ca in anul 2009 .

Nemai fiind alte probleme se supune la vot si in
unanimitate consiliul local ia act 3S%, veniturile si
cheltuielile efectuate cu ocazia /desfas^&ii Festivalului
de obiceiuri si datini de pe Valea:~MureST^^,^editia 2010.

:Or" ' '/' y ^ ULa punctul 5 din ordinea de zi: domn&M^3J;i%n.ar arata ca
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nu se poate adopta o hotarare prin care sa fie impusa o
anumita taxa de participare pentru restul comunelor , care ar
fi descriminatorie si nelegala .

Domnul consilier Stetco Gavrila care a fost eel care
la sedinta trecuta a propus adoptarea unei astfel de
masuri, roaga ca acest proiect de hotarare sa fie retras de
pe ordinea de zi ca fiind nelegal .

La punctul 6 din ordinea de zi proiectul de hotarare
este prezentat de domnul primar cat si referatul de
special! tate.

Din partea comisiei de specialitate buget finante
referatul si avizul favorabil este prezentat de domnul
consilier Gavrila Stetco presedinte la comisia de
buget, domnul Movi 1 a Dumi tru din partea comisiei juridice si
Maries an Rodica din partea comisiei de cultura toate au
aviz favorabil .

Domnul consilier gtetco Gavrila este de acord cu
proiectul de hotarare prezentat si arata ca a facut parts
din comisia de receptie a drumului comunal din satul
Iod,iar acum a par curs traseul si se confirma necesitatea
efectuarii de reparatii, dar in regim de urgenta .

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

Domokos Zoltan consilier local prezinta punctul de
vedere in sensul ca ar trebui sa fie prelungit santul de
scurgere cu circa 50 metri,ca este stiut faptul ca
santurile sunt cele care mentin viabilitatea drumurilor , in
lipsa acestora reparatiile nu au efect .

Ne fiind 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. 34/2010 prezentata de primar privind aprobarea
notificarii cons true torului in vederea remedierii
lucrarilor la drumul comunal Iod,in caz contrar consiliul
local Rastolita sa fie in drept sa execute remedierile pe
cheltuiala si riscul executantului si sa pretinda
prejudiciul produs .

Se trece la punctul 7 din ordinea de zi, domnul primar
arata ca nu se poate propune un proiect de hotarare pe
considerentul ca locuinta solid tata de domnul Demian
Vasile in prezent este ocupata , actualul chirias poseda un
contract de inchiere valabil .

Domnul consilier Demian Petru. .ar-ar^a solicitantul
locuintei este fratele dansului i^/fczreboSutata o
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solutie deoarece este o familie compusa din 4 membrii care
nu au unde locui,in cazul in care domnul primar nu se
gandeste sa ajute familie el (Demian Petru) il va sfatui pe
fratele sau ca sa doarma pe holul primariei Rastolita, ca
tot e mare si frumos , sau sa-si improvizeze un cort in
centrul comunei si el va enema tot felul de televiziuni ca
sa vada toata tar a ca domnul primar nu se gandeste la o
familie necajita .Recomanda domnilor consilieri sa adopte o
hotarare prin care domnul Precup loan Emil sa fie evacuat
din locuinta inchiriata,deoarece in aceasta locuinta nu
locuieste efectiv fata domnului,ci numai feciorul dansului
si unde aduce tot felul de prieteni din comuna Lunca
Bradului.Aminteste domnului primar ca nu toata lumea poate
avea atatea earner e cate are un primar si de aceia trebuie
sa se gandeasca si la cei saraci. De asemenea spune ca
parintii nu pot sa-1 primeasca deoarece mama dansului
sufera de hipertensiune arteriala cu valori foarte
ridicate,periculoase .

Acuza pe domnul primar ca punctul sapte din ordinea de
zi nu a fost trecut initial pe ordinea de zi,inainte cu 10
minute de sedinta a intocmit un alt convocator numai asa de
ochii lumii,pe care 1-a semnat cu domnii consilieri, dar
oricum nu avea de gand sa aprobe pentru fratele sau acea
locuinta,il acuza pe primar ca este un artizan in minciuni.

Domnul primar considers, ca nu poate fi scoasa in drum
o persoana care ocupa un spatiu pe baza unui contract de
inchiriere valabil,mai mult domnul Demian Vasile eel care
solicita spatiu are o reputatie proasta,la ultima locuinta
unde a locuit in chirie,a demolat a ars aproape toata
magazia de lemne cu exceptia stilpilor de sustinere ,a
adunat cantitati impresionante de pampers-uri de la copilul
mic pe care il are,de la alta locuinta unde a stat in
chirie nu a parasit spatiul dupa expirarea contractului
numai dupa ce proprietarul casei a schimbat yala de la
usa,cand a stat cu prima sotie la fosta Asociatie Sportiva
a tinut-o incuiata in casa si fara curent electric
.Recomanda ca domnul consilier Demian Petru sa-si primeasca
fratele in spatiu la locuinta personala unde locuieste
singur ,mai mult la casa parinteasca parintii locuiesc
singuri si pot sa-1 primeasca. Referitor la afirmatia ca
punctul sapte din ordinea de zi a fost trecut numai inainte
cu 10 minute,acest lucru nu este adevarat deoarece dovada
este dispozitia primarului prin care ^a fost convocata
sedinta si care a fost predata cu Ĵ %fci&Z. de acts la
Jnstitutia Prefectului pentru cont.rplul.\]Lgtjj^^tatii acte^or
administrative. /// -MW^rii r\ \7// - l&<&/yMir J*h I A.\.\
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Referitor la acest punct din ordinea de zi toti

consilierii cu exceptia domnului Deiaian Petru fprin vot i-
si exprima punctul de vedere ca nu poate fi luata o
hotarare .

La capitolul diverse domnul consilier Movila Dumitru
propune ca sa se aiba in vedere obtinerea de fonduri sau
alocarea in vederea continuarii lucrarilor la reteaua de
apa potabila si canalizare,deoarece exista riscul ca
lucrarile incepute sa se deterioreze.

Domnul primar arata ca in prezent lucrarile de
introducere a apei potabile sunt sistate din lipsa de
fondurifiar la canalizare se lucreaza in satul Borzia,pe
drumul principal s-a terminat iar acum au inceput pe ulita
,,Fundoaie",dar lucrarile merg foarte greoi, terenul fiind
foarte pietros,cu bolovani care ingreuneaza lucrarile.

Pre§edinte de §edinta, arata ca punctele de pe ordinea
de zi au fost epuizate, declara lucrarile §edintei
inchise,celor prezenti li se multume§te pentru participare.

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

Pre§edinte de §edinta

Marica Gheorghe

Secretar

Oprica Constantin

_
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