
ROMANIA 
JUDETUL MURES 
CONSILIUL LOCAL 
ZAU DE CIMPIE 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat la data de 27.05.2011 
cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Zau de Cimpie 

 
 
 
            Sunt prezenti 11 consilieri locali.Lipseste domnul consilier Greu Vasile si 
Moldovan Simion. Domnul presedinte de sedinta este Panti Iuliu. La sedinta participa  
doamna Goga Anica si Calugar Adriana. 
            Presedintele de sedinta  supune la vot procesul verbal din sedinta anterioara. Se 
aproba procesul verbal din sedinta anterioara cu 11 voturi pentru  
             Domnul presedinte  de sedinta prezinta ordinea de zi 
 
              1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local pe 
trimestrul I 2011 
                 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chetani  la 
Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 
                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii comunei Zau de Cimpie 
la Programul national de imbunatatire a parcului auto in vederea achizitionarii unui 
autoturism. 
               4.Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborarii studiului de necesitate si 
oportunitate pentru proiectul Energie verde , finantat in cadrul POSCCE axa 4.2. 
               5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al comunei Zau de Cimpie a Caminului Cultural Zau de Cimpie 
impreuna cu terenul aferent. 
              6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al comunei Zau de Cimpie a Caminului Cultural Barbosi  impreuna 
cu terenul aferent. 
             7.Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului Reabilitare, 
modernizare si dotarea Caminului Cultural din localitatea Zau de Cimpie, comuna 
Zau de Cimpie, jud.Mures. 
            8.Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului Reabilitare, 
modernizare si dotarea Caminului Cultural din localitatea Barbosi, comuna Zau de 
Cimpie, jud.Mures. 
            9. discutarea unor cereri. 
 
        Se aproba ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 



             Domnul consilier local  Soiom Petrisor prezinta raportul comisiei, proiectul de 
hotarare si avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului 
local pe trimestrul I 2011. 
             Domnul  consilier  local Beldean Claudiu prezinta raportul comisiei, proiectul 
de hotarare si avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei 
Chetani  la Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 
              Domnul consilier  local Serbezan Gheorghe prezinta raportul comisiei, 
proiectul de hotarare si avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea 
participarii comunei Zau de Cimpie la Programul national de imbunatatire a parcului 
auto in vederea achizitionarii unui autoturism. 
             Doamna consilier local Horvatti Nicoleta prezinta raportul comisiei, proiectul 
de hotarare si avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea elaborarii 
studiului de necesitate si oportunitate pentru proiectul Energie verde , finantat in cadrul 
POSCCE axa 4.2. 
             Domnul consilier local Soiom Petrisor prezinta raportul comisiei, proiectul de 
hotarare si avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 
public in domeniul privat al comunei Zau de Cimpie a Caminului Cultural Zau de Cimpie 
impreuna cu terenul aferent 
             Domnul consilier local Salcudean Ion prezinta raportul comisiei, proiectul de 
hotarare si avizul comisiei la proiect  de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
domeniul public in domeniul privat al comunei Zau de Cimpie a Caminului Cultural 
Barbosi  impreuna cu terenul aferent. 
             Doamna consilier local Horvatti Nicoleta prezinta raportul comisiei, proiectul 
de hotarare si avizul comisiei la proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului 
Reabilitare, modernizare si dotarea Caminului Cultural din localitatea Zau de Cimpie, 
comuna Zau de Cimpie, jud.Mures 
             Doamna consilier local Horvatti Nicoleta prezinta raportul comisiei, proiectul 
de hotarare si avizul comisiei la proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului 
Reabilitare, modernizare si dotarea Caminului Cultural din localitatea Barbosi, comuna 
Zau de Cimpie, jud.Mures. 
              Domnul primar Iurian Alexandru doreste sa aduca cateva lamuriri la 
proiectele de pe ordinea de zi. Caminele trebuie sa treaca in domeniul privat pentru ca o 
cerinta pentru a primi fonduri este ca  aceste camine culturale sa fie in domeniul 
privat.Nu exista un alt interes, mai ales ca timp de 15 ani nu se poate schimba destinatia. 
Este nevoie de un autoturism la Primarie si il putem achizitiona numai prin programul 
Rabla. In ceea ce priveste proiectul cu energia verde acesta arata ca este foarte util si 
important , se vor reduce cheltuielile cu utilitatile la institutiile publice respectiv primarie, 
camine cultuarale   , scoli. Legat de proiectul pe masura 322,  domnul primar aduce la 
cunostiinta faptul ca s-a depus din nou contestatie pentru executie  de catre SC LICASIR 
TRUST SRL. 
                Domnul consilier local Serbezan Gheorghe este de acord cu achizitionarea 
unui autoturism insa este nelamurit in legatura cu trecerea caminelor in domeniul privat 
.Acesta arata ca la Barbosi ar trebui un camin nou. 
                Domnul primar da lamuriri legate de trecerea caminelor in domeniul privat, 
aratand ca numai pentru caminele din domeniul privat se aloca bani in respectivul proiect 
si o conditie ca sa fie eligibil trebuie ca aceste bunuri sa fie in proprietatea privata. 



                Doamna consilier local Horvatti Nicoleta considera ca proiectul cu energia 
verde  e oportun pentru comuna Zau de Cimpie  si pentru investitori.Este oportun si 
proiectul cu reabilitarea caminelor culturale, insa ar trebui mai multe activitati culturale. 
                 Doamna consilier local Chiper Marioara constata implicarea domnului 
primar in toate programele. Doreste  si intreaba secretara care este diferenta intre bunurile 
din domeniul public si domeniul privat. 
                 Doamna secretar informeaza consilierii ca bunurile din domeniul public sunt 
inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, pot fi concesionate, inchiriate, nu se pot 
vinde, cele din domeniul privat pot fi instrainate . Pentru inchiriere, instrainare, 
concesionare  trebuie hotarare de consiliul local. 
                 Domnul consilier local Soiom Petrisor  este multumit ca s-a construit statie 
pentru cei care merg cu trenul. 
                 Domnul consilier Beldean Claudiu doreste sa stie cand se va putea trece 
caminele inapoi in domeniul public. 
                Domnul presedinte de sedinta supune  la vot proiectele de pe ordinea de zi 
 
                 
                 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local pe 
trimestrul I 2011-se aproba cu 11 voturi pentru 
                 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Chetani  la 
Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară Aqua Invest Mureş.- -se aproba cu 11 voturi 
pentru 
                3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii comunei Zau de Cimpie 
la Programul national de imbunatatire a parcului auto in vederea achizitionarii unui 
autoturism. -se aproba cu 11 voturi pentru 
               4.Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborarii studiului de necesitate si 
oportunitate pentru proiectul Energie verde , finantat in cadrul POSCCE axa 4.2. -se 
aproba cu 11 voturi pentru 
               5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al comunei Zau de Cimpie a Caminului Cultural Zau de Cimpie 
impreuna cu terenul aferent. -se aproba cu 11 voturi pentru 
              6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in 
domeniul privat al comunei Zau de Cimpie a Caminului Cultural Barbosi  impreuna 
cu terenul aferent. -se aproba cu 11 voturi pentru 
             7.Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului Reabilitare, 
modernizare si dotarea Caminului Cultural din localitatea Zau de Cimpie, comuna 
Zau de Cimpie, jud.Mures. -se aproba cu 11 voturi pentru 
            8.Proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului Reabilitare, 
modernizare si dotarea Caminului Cultural din localitatea Barbosi, comuna Zau de 
Cimpie, jud.Mures. -se aproba cu 11 voturi pentru 
 
        Domnul presedinte citeste cererile. 

1. SC ROMSECO SRL solicita sprijin in vederea construirii retelei de 
telecomunicatii pentru cablu si internet. Consiliul local arata ca oamenii 
sunt cei care decid  la care furnizor sa se inscrie., unde sa se aboneze. 



2. Ruja Eva  solicita in calitate de reprezentant legal pentru Boldi Traian si 
Ghiurca Traian indemnizatie . Se aproba cu 11 voturi pentru 
indemnizatii  pentru ingrijire prin reprezentant legal  Ruja Eva pentru  
Ghiurca Traian si Boldi Traian. 

3. Aociatia Campia Transilvana solicita sa participam cu 10.000 lei pentru 
organizarea primei editii a unei manifestari de promovare a traditiilor si 
obiceiurilor din zona de campie , jud Mures., printr-un proiect de 
hotarare. Consiliul local cere informatii. Acesta decide ca in sedinta 
viitoare sa fie intocmit un proiect de hotarare si sa isi expuna atunci 
punctul de vedere. 
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