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              Sunt prezenţi 11 consilieri locali. Lipsesc Mureşan Alexandru şi Mureşan Vasile. 
Doamna Horvatti Nicoleta este preşedinta de şedinţă. Aceasta supune la vot procesul 
verbal din şedinţa anterioară. Se aprobă procesul verbal din şedinţa anterioară cu 11 
voturi pentru. 
                Doamna preşedinte de şedinţă Horvatti Nicoleta prezintă ordinea de zi: 
 
                1.Proiect de hotărâre privind asocierea şi participarea UAT comuna Zau de 
Cîmpie la constituirea Asociaţiei Gal Zona de Cîmpie. 
              Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 
               Domnul consilier Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei la proiectul de hotărâre privind asocierea şi participarea UAT comuna 
Zau de Cîmpie la constituirea Asociaţiei Gal Zona de Cîmpie. 
              Doamna preşedinte de şedinţă invită consilierii la discuţii. 
              Domnul primar arată importanţa actului penrtu absorbţia de fonduri 
nerambursabile.( fd pentru piaţa, fd. Pt. Costume naţionale la echipa de dansuri). 
Consilierii pot să vină cu noi propuneri . 
             Domnul viceprimar arată modul de organizare a GAL si de funcţionare , dând 
explicaţii –modul de organizare a Spaniei-pornind de la nevoi-lista de priorităţi. 
             Domnul consilier local Călugăr Octavian –să se ţină seama de necesităţile 
fiecărei comune din Gal şi cât mai mult pentru obiectivele necesare a se desfăşura în Zau 
de Cîmpie. 
            Domnul primar Iurian Alexandru –trebuie să se ţină seama de necesităţile 
comunei fiind o oportunitate pentru accesarea de fonduri europene.Să ne bucurăm că am 
obţinut acceptul  pentru înfiinţarea acestui GAL. 
           Preşedintele de şedinţă doamna Horvatti Nicoelta supune  la vot proiectul de pe 
ordinea de zi: 
                 1.Proiect de hotărâre privind asocierea şi participarea UAT comuna Zau 
de Cîmpie la constituirea Asociaţiei Gal Zona de Cîmpie.-se aprobă cu 11 voturi 
pentru. 
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