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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL 
ZAU DE CÎMPIE 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat la data de 15.02.2011 

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
 
 

 
               Sunt prezenţi 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri locali Mureşan Vasile 
 ( motivat), Beldean Claudiu. Sunt prezenţi doamna contabil Goga Anica, Pamfilie Claudia, 
Călugăr Adriana, Haidău Teodor. 
               Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local Călugăr Octavian. Acesta supune  
la vot procesul verbal din şedinţa anterioară. Se aprobă  procesul verbal din şedinţa anterioară 
cu 11 voturi pentru. Domnul preşedinte întreabă consilierii dacă doresc să facă anumite 
afirmaţii politice înainte de a trece la ordinea de zi. Pentru că nu există nici un comentariu în 
acest sens , domnul Călugăr Octavian prezintă ordinea de zi: 
 
             1.Proiect de hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2010. 

                2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011. 

                3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de  actiuni sau lucrari de 

interes local  pentru anul 2011 intocmit conform art.6 alin 7 din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat 

                4.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor  publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la 

SC Compania Aquaserv SA Tg Mures sub nr.202662/05.03.2010 si la ADI Aqua Invest 

Mures sub nr.22/05.03.2010 

                5.Discutarea unor cereri. 
 
             Domnul consilier local Greu Vasile prezintă şi propune suplimentarea ordinii de zi 
cu  proiectul de hotărâre privind aprobarea postului de consilier al primarului-comuna Zau de 
Cimpie. 
           Domnul preşedinte de şedinţă supune  la vot ordinea de zi cu proiectul suplimentar. Se 
aprobă ordinea de zi cu proiectul suplimentar cu 11 voturi pentru. 
           Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul  comisiei, proiectul de hotărâre, 
avizul comisiei la proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010. 
           Doamna consilier local Horvatti Nicoleta prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului local 
pe anul 2011. 
           Domnul consilier local Dan Constantin prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de 
interes local pentru anul 2011 întocmit conform art.6 alin 7 din Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat. 
            Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre, 
avizul comisiei la proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciilor  publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la 
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SC Compania Aquaserv SA Tg Mures sub nr.202662/05.03.2010 si la ADI Aqua Invest 
Mures sub nr.22/05.03.2010. 
              Domnul consilier local Şoiom Petrişor prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul comisiei la proiect  de hotărâre privind aprobarea înfiinţării postului de 
consilier al primarului. 
              Domnul preşedinte de şedinţă Călugăr Octavian invită consilierii locali la discuţii pe 
marginea proiectelor de pe ordinea de zi: 
 
               1.Domnul consilier local Serbezan Gheorghe  este de acord cu bugetul pe anul 
2011 cu excepţia unor cheltuieli şi dă exemplu cheltuielile cu buldoexcavatorul ( cât venit a 
adus şi cât s-a cheltuit cu acesta, ar fi trebuit întocmită o informare  în acest sens. Domnul 
Serbezan este de părere că ar fi trebuit să se autofinanţeze şi să aducă bani în buget. Nu este 
de  acord cu achiziţionarea unui autoturism, arătând că şi cei de la nivel înalt sunt criticaţi . 
Cere clarificări cu privire la postul care este în discuţie de desfiintare muncitor. 
                2.Doamna consilier local Chiper Marioara apreciază modul de realizare a 
încheierii exerciţiului bugetar şi noul proiect de buget , arătând că aparatul  primarului este la 
nivel în care trebuie să aibă încredere . Legat de cheltuielile cu buldoexcavator, aceasta arată 
că acesta poate este mai mult utilizat de noi şi evident că şi costuri sunt. În ceea ce priveşte 
postul de consilier al primarului , doamna Chiper sublinează necesitatea înfiinţării lui având în 
vedere că din anul acesta se începe demararea lucrărilor pentru apă, canal, grădinita si străzi 
pe fonduri europene  . Doreşte să afle cifrele privind cheltuielile defalcate pe domenii pentru 
Şcoala. 
                  3.Domnul primar Iurian Alexandru  aduce lămuriri cu privire la execuţia 
bugetară subliniind faptul că toate cheltuielile au fost efectuate în urma hotărârilor de 
Consiliul Local  . Bugetul pe anul 2011 este mare, este o suma de 113 miliarde de lei,  o suma 
de neglijat. Domnul primar arată că suntem cuprinşi în Hotărârea de Guvern cu o sumă de 
1000000 lei pentru parc, sunt speranţe de a primi bani şi pentru Baza Sportivă şi drumul 
Bărboşi. Acesta informează că prin Hot.Cons.Judeţean s-a aprobat asfaltarea a 2 km de drum 
judeţean de pe raza comunei. Referitor la achiziţionarea unei maşini acesta afirmă că maşina 
care este nu mai corespunde fiind nevoie de una nouă. Pentru Şcoală s-a alocat suma de 50000 
lei pentru centrală .La Şcoala de jos , de când este centrală costurile  cu gazul s-au redus  şi 
condiţiile sunt foarte bune. Anul acesta se doreşte renovarea Căminului Cultural  : reparaţii la 
acoperiş, minicentrală în baie, bucătărie, aeroterme. Pentru dispensar s-a alocat suma de 
12000 lei pentru centrală  termică să fie cald şi pe holurile unde aşteaptă oamenii. S-au alocat 
bani şi pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap din bugetul local pentru că nu ajungeau. 
Se doreşte construirea unei capele la care să aibă acces  şi să  se folosească toate bisericile.  Se 
doreşte în continuare  pietruiri pe drumuri şi s-a prevăzut suma de 80000 lei. Pentru formaţia 
care reprezintă comuna Zau  s-a alocat suma de 5000 lei necesară pentru deplasarea la 
Bulgaria. În legătură cu buloexcavatorul, domnul primar menţionează că acesta a fost folosit 
în comună pentru deszăpezire, s-a adus piatră , s-a decolmatat drumuri. Se va face un raport 
unde se va prezenta veniturile şi cheltuielile pentru buldo. Pentru că suntem membrii la Aqua 
Invest Mures trebuie să semnăm actul adiţional. Începând cu acest an, plata ajutoarelor sociale 
nu se va mai face de către Primărie ci de Agenţia de Prestaţii Mureş  şi este necesar un Plan 
de acţiuni în acest sens. Pentru postul de consilier al primarului acesta afirma ca regretă că nu 
a fost înfiinţat mai demult acest post , că posturile sunt blocate şi e foarte mult de lucru. 
                       Domnul consilier local Mureşan Alexandru  arată că nu poate fi ţinut un 
utilaj în curte fără să prevezi anumite cheltuieli cu el. Consideră că maşina este necesară ca să 
se cumpere dat fiind numeroasele drumuri care se fac la Alba pentru proiect, la Cluj pentru 
procese şi în alte părţi unde se umblă. Este de acord cu toate materialele şi cu toate proiectele. 
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                       Doamna consilier local Horavtti Nicoleta - bugetul a fost făcut de oameni 
competenţi .Aceasta afirmă că buldoexcavatorul  nu se va putea autofinanta .Îşi exprimă 
încrederea că postul de consilier va fi înfiinţat pentru a ajuta în activitatea din Primărie. 
                       Domnul consilier local Greu Vasile menţionează că va prezenta o situaţie 
comparativă a situaţiilor de lucrări efectuate de o firma şi alta pe care am făcut-o cu buldo ca 
sa se vadă diferenţa. Pentru lucrările de deszăpezire nu se poate încasa . 
                      Domnul consilier local Călugăr Octavian este mulţumit că s-a repartizat o 
sumă şi pentru Rezervaţia de Bujori, că ar trebui cuprins în planul de acţiuni pentru cei de la 
416 şi lucrări la rezervaţie. Ar trebui să se mai repare găurile. care sunt pe drumul ce se duce 
la Rezervatie. 
                     Domnul  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi: 
 
                1.Proiect de hotărâre privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2010.-se 

aprobă cu 11 voturi pentru  
                2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.-se aprobă 

cu 9 voturi pentru, 2 abţineri-Călugăr Octavian, Serbezan Gheorghe 
                3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de  actiuni sau lucrari de 

interes local  pentru anul 2011 intocmit conform art.6 alin 7 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat-se aprobă cu 11 voturi pentru 

                4.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor  publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la 

SC Compania Aquaserv SA Tg Mures sub nr.202662/05.03.2010 si la ADI Aqua Invest 

Mures sub nr.22/05.03.2010-se aproba cu 11 voturi pentru 

              5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea postului de consilier al primarului –se 

aprobă cu 9 voturi pentru , 2 abţineri Călugăr Octavian, Serbezan Gheorghe 
                    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă cererile adresate Consiliului Local: 
 

1. Fundaţia Alfa Transilvania  solicită finanţare pentru serviciile din centrul de zi şi 
ambulatoriu pentru copii cu nevoi speciale , respectiv pentru recuperarea unui copil cu 
handicap grav Santo Alexandru din Zau de Cimpie , str.Calaraşi nr.42.se aprobă 
acordarea sumei de 3000 lei cu 10 voturi pentru. 

2.Inspectoratul de Poliţie  Mureş-Post Politie Zau  solicită incheierea acordului de  
parteneriat cu Primaria  în programul Siguranta in mediul rural. Domnul primar propune sa 
se dea 40 litri de motorina pentru masina  Politiei.Se aprobă propunerea primarului cu 10 
voturi pentru , însă se va întocmi pe şedinţa viitoare un proiect de hotărâre în acest sens.  
3.Doamna Vass Angela Ana , Turda  solicită aprobarea închirierii unei încăperi pentru 
deschiderea uni cabinet de avocatura .Consiliul aproba  cu 10 voturi pentru, insa trebuie 
intocmita documentatia legala, studiu de oport, licitatie  ( spatiul de la Camin Cultural) . 
4.Domnul Albu Ionel domiciliat in Zau de Cîmpie, str.Zorilor nr.10 solicită scutirea de la 
taxa de salubrizare pe fiica Albu Ana Maria plecată în Japonia pe anul 2010.Se aprobă 
scutirea pe anul 2010 cu 10 voturi pentru. 
 
5.Doamna Gudi Angela solicită închirierea unei camere de la fostul sediu CAP Zau de 
Cîmpie .Se aprobă închirierea cu 10 voturi pentru, fiind un caz social, buletinul fiind expirat. 
 
6.Domnul Şoiom Petrişor solicită aprobarea cumpărării terenului in suprafaţă de 7 arii de 
pe Calăraşi, unde a cumpărat casa de la SC Zahărul. Se aproba cu 9 voturi pentru întocmirea 
documentaţiei pentru vânzare şi întocmirea proiectului de hot în acest sens. 
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7.Parohia Reformata Zau de Cîmpie solicită alocarea unui sprijin pentru constructia casei 
Parohiale. Consiliul nu aprobă  cererea ( 10 voturi impotriva) deoarece în acest an banii 
pentru culte vor fi alocaţi pentru construirea unei capele. 
 
 
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMENAZĂ 
                             CĂLUGĂR OCTAVIAN                                      SECERTAR 
                                                                                                 SIMIONCA OANA ANCUŢA 
 

  

 


