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JUDETUL MURE§
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

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

Incheiat azi 17 noiembrie 2010 fcu ocazia
sedintei 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 conformitate cu
prevederile art.39(1), (3) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001 republicata ,modificata 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 administratia publica locala,
republicata,modificata si completata,ordinea de zi a fost
adusa la cunostinta publica prin afi$area unui exemplar din
convocator la afi$ierul primariei fiar 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 invi tati
Leopold Nicoleta $i ing.Farca$ Liviu.

Sedinta este legal constituita fiind prezenti 10
consilieri din totalul de 11 in functie, gedinta este
publica,lipseste motivat domnul consilier Lirca Marius-
loan, viceprimar, fiind plecat in trupul de pa§une comunala
"Fantanel" si nu a reu$it sa se intoarca in timp
util,anuntand de acest lucru.

Domnul secretar lipseste motivat a anuntat in timp
util de acest lucru din motive obiective .

In lipsa domnului secretar procesul verbal este
intocmit de domnul consilier Salanta Florin

y

Presedintele de varsta- consilierul Movila
Dumitruf arata ca sedinta este legal constituita si este
necesara alegerea unui presedinte de sedinta deoarece
domnul consilier Marica Gheorghe a condus timp de 3 luni
consecutiv,lucrarile in calitate de presedinte.

Se da cuvantul celor prezenti pentru a face
propuneri. Cel care face propi^e^Q^s^te domnul consilier
Gavrila §tetco si propune ca /pa /£^j^a^&.*. presedinte de
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sedinta domnul consilier Movila Dumitru .Nemai fiind alta
propunere se supune la vot si cu unanimitate de voturi este
ales presedinte de sedinta domnul consilier Movila Dumitru.

Presedintele de sedinta domnul consilier
Movila. Dumitru declara deschise lucrarile sedintei si da
cltire ordinil de zl.

Referltor la ordlnea de zi , presedintele de sedinta
intreaba pe eel prezenti daca In conformitate cu
prevederlle art.43 alineat lf 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 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 gedlnta
anterloara a fost pus la dispozitia consilierilor in timp
util pentru a fi studiat fcei prezenti sunt intrebati daca
au obiectii asupra continutului acestuia sau solicits sa
fie mentionata 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. aga cum a fost prezentat.

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 2010.

Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila da aviz favorabil,iar domnul
consilier Demian Petru prezinta avizul favorabil din partea
comisiei de cultura .

Se da cuvantul celor prezenti pentru a -si expune
punctul de vedere la acest punct din ordinea de zi.

Domnul consilier gtetco Gavrila arata ca lipsa
banilor a dus la intarzierea lucrarilor la obiectivul
introducerea apei potabile si canalizare si statie de
epurare in comuna Rastolita .Recomanda domnului primar sa
fie continuate lucrarile atat la investitia introducere apa
potabila cat si la canalizare si statie de epurare .

Doamna consilier Movila Dorina sustine continuarea
lucrarilor de canalizare ,pe considerentul ca Ministerul
Mediului va asigura finantarea treptya^^Str sigur.

Domnul primar in cuvanG^^sS^4^recizeaza ca au
fost depuse documentatiile pentrjji ̂ /ibj^^h^'area prin trei

66



-3 -
puncte respectiv prin doua puncte in satul lod si un punct
in satul Borzia.

Au fost intocmite si depuse documentatiile de
alimentare cu energie electrica la IREM ,pentru
rezervoarele de apa din satul Borzia si din satul lod .

Urmeaza sa fie efectuate demersuri pentru
alimentarea cu energie electrica a Statiei de epurare .

S-a achitat suma de 60 milioane lei pentru
avizele la C.F.R.,lucrarile inainteaza foarte greoi,terenul
fiind foarte tare,exista multe nemultumiri in randul
cetatenilor,foarte multe ulite comunale sunt foarte
stramte,lucrarile se desfasoara anevoios,mai ales in satul
lod.Un singur lucru avantajeaza comuna in sensul ca
programul de finantare pe Ordonanta nr. 7 a fost prelungit
pana la dat de 31.12.2013.

Domnul primar propune ca in modificarea bugetului
local sa fie cuprinsa suma de 3.000 lei pentru acordarea de
cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna prescolarilor si
scolarilor din cadrul §colii generale Rastolita,precum si
suma de maxim 1.000 euro pentru artificiile cu ocazia
revelionului.

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"f nici unul"impotriva" si nici o "abtinere" se
aproba Hotararea nr.44/2010 prezentata de primar privind
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe
anul 2010 .

Se trece la discutarea punctului doi din ordinea
de zi,respectiv a proiectului de hotarare privind acordarea
de lemn de foe cu reducere de 50 % din pret, pentru doua
persoane cu grad de handicap, respectiv Balint Maria si
Gherghel losif ,precum si acordarea unui ajutor de urgenta
din bugetul local,numitului Simo Stefan .

Domnul primar prezinta Nota de fundamentare prin
care propune ca sa fie acordata facilitatea de achita 50 %
din valoarea materialului lemnos,precum si acordarea unui
ajutor de urgenta din bugetul local .

Comisia de specialitate buget-finante prin domnul
consilier §tetco Gavrila da aviz favorabil,iar domnul
consilier Demian Petru prezinta avizul favorabil din partea
comisiei de cultura .

Se da cuvantul celor prezenti pentru a -si expune
punctul de vedere la acest punct din^@cfGtes8&a de zi.
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-4-

consilier Stetco Gavrila este de acord cu

loan este de acord cu
proiectul de hotarare propus .

Domnul consilier Movila
acordarea de lemne de foe cu anumite facilitate persoanelor
care sufera de anumite boli,precum si cu acordarea
ajutorului de urgenta familiei numitului Simo Stefan .

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 nici o "abtinere" se
aproba Hotararea nr. 45/2010 privind aprobarea acordarii a
cate 10 mst lemn de foe cu o reducere de pret de 50
% fpentru doua persoane respectiv Balint Maria si Gherghel
losiffprecum si acordarea unui ajutor de urgenta numitului
Simo Is tvan .

Se trece la discutii diverse.
Doamna consilier Movila Dorina sesizeaza pe

domnul primar ca reteaua de internet s-a defectat.La care
domnul primar raspunde ca exista contract de intretinere si
trebuie apelat la firma care se ocupa cu intretinerea .

Se discuta cererea depusa de domnul Gliga Gheorghe
Mihai din comuna Rastolita ,nr . 226 , privind acordarea de
doua loturi (spatii) de parcare pentru doua autoturisme pe
teren domeniu public ,parerile fiind impartite intre domnii
consilieri, in sensul ca in conformitate cu prevederile
legale in vigoare spatiile verzi din interiorul
localitatilor nu pot fi diminuate numai in cazuri de
utilitate publica si pe cale de consecinta cererea nu poate
face obiectul unui proiect de hotarare .

Referitor la cererea adresata de doamna Constantin
Raveca,care a solicitat reducerea taxei de
salubri ta te , consilierii locali nu au fost de acord si
solutia se va comunica petentei .

Domnul consilier Demian Petru solicita ca un
arbore de esenta pin sa fie marcat in vederea exploatarii,
pe considerentul ca este in pericol de rasturnare si ar
putea afecta locuintele din jur ,pericolul fiind iminent si
mare .

Domnul primar arata ca cererea va fi trimisa spre
avizare la Gheorghieni unde se afla sediul Parcului Mures-
Calimani, deoarece terenul se afla in rezervatia naturala.

Pre?edintele de ?edinta, arata ca punctele de pe ordinea
de zi au fost epuizate, declara
prezenti le multumesteTspentru partd

Drept care s-a incheiat
legale .

Pre§edinte
Movila

^ edi n te i inchise,celor

verbal spre cele

Florin
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