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              Sunt prezenţi 10 consilieri locali.  Lipsesc consilierii locali Moldovan Simion, 
Muresan Vasile, Calugar Octavian.La şedinţă participă domnul primar Iurian Alexandru, 
domnul inspector de la Sectia  de Politie Zau de Cimpie Stoica, doamna Goga Anica si 
Calugar Adriana. 

 Preşedintele de şedinţă este doamna consilier local Horvatti Nicoleta. Aceasta 
supune  la vot procesul verbal din şedinţa anterioară. Se aprobă procesul verbal  din şedinţa 
anterioară cu 10 voturi pentru. Doamna  preşedinte de şedinţă invită consilierii la discuţii 
înainte de a prezenta ordinea de zi. Domnul consilier local Serbezan Gheorghe doreşte să afle 
dacă mai sunt oameni care sunt la Legea 416, că ar trebui puşi să  facă curăţenie . 

  Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2011. 
    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat Siguranţă în 
mediul rural pe anul 2011. 
      Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi pentru. 
1.Domnul  consilier local Greu Vasile  prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei la proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe 
anul 2011 

       2.Domnul consilier local Beldean Claudiu  prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul la Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
Siguranţă în mediul rural pe anul 2011. 

Doamna consilier local Chiper Marioara doreşte să sublinieze sprijinul acordat pentru 
investiţiile de la Şcoala şi Dispensarul uman , pentru încălzirea centrală. Felicită 
iniţiativele domnului primar. Aceasta arată că sunt cadre care se deplasează de la distanţă 
mare, că la o nouă rectificare să se ţină cont şi de deplasări. Speră într-o bună colaborare 
cu Secţia de Poliţie şi că vor da rezultate. 

 Domnul inspector Stoica aduce la cunoştiinţă consilierilor faptul că după  noua 
organizare, sediul secţiei de Poliţie este la Zau de Cîmpie . Cea mai mare problemă în această 
perioadă sunt furturile de pe câmp, acţiunile sunt la nivelul tuturor comunelor. Speră în 
colaborarea cu Consiliul Local. 
 Doamna Chiper Marioara  doreşte un parteneriat între Şcoală şi Secţia de Poliţie , 
arătând că tot mai mulţi copii au comportamente deviante. 
           Domnul  inspector Stoica Vasile arată că se urmăreşte prevenirea  delincvenţei 
juvenile.  
 Doaman Horvatti Nicoleta arată că şi Centrul de Plasament  a primit sprijin din partea 
Poliţiei şi că e mai bine să prevenim delincvenţa juvenilă. 



  
       Domnul consilier local Mureşan Alexandru  arată că nu trebuie neglijată agricultura . 
Aici se fură cel mai mult, pe cîmp , mai ales în această perioadă. Acesta doreşte să afle 
dacă şi  celelalte comune dau combustibil pentru maşina Poliţiei. 
 Domnul inspector Stoica Vasile arată că Protocoalele sunt date la toate Consiliile 
Locale, unele le-au aprobat, altele sunt în discuţie. 
 Domnul consilier local Dan Constantin arată că în Bărboşi sunt furturi, femeile singure 
sunt speriate. 
 Domnul primar Iurian Alexandru informează consilierii că s-au retras sume de la 
învăţământ  şi de la Primărie. S-a primit suma de 37000 lei pentru PUG, sunt ceva 
probleme legate de satul Ştefăneaca. Este necesar parteneriatul cu Secţia de Poliţie 
.Domnul primar arată că ar fi bine să fie şi la noi Legea proprietăţii , atunci s-ar reduce 
furturile. Informează consilierii că s-au început lucrările la apă şi canal . 
  Doamna Chiper Marioara doreşte să afle dacă poate fi decontată naveta profesorilor. 
Domnul primar arată că se va lua în vedere această problemă şi se va ţine cont la 
profesorii care vin de la 15-20km.  
         Doamna preşedinte de şedinţă supune  la vot proiectele de pe ordinea de zi: 

 
  1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2011.-
se aprobă cu 10 voturi pentru 

   2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat Siguranţă în mediul 
rural pe anul 2011.-se aprobă cu 10 voturi pentru 

 
Doamna  preşedinte de şedinţă prezintă cererile adresate Consiliului Local: 
1SC UA Prot Ardeal Securyti  îşi prezintă oferta cu privire la paza. Consiliul Local este  
de acord cu oferta însă în contract  trebuie menţionate mai multe clauze. 
2.Şcoala Zau solicită 2 reprezentanţi din partea Consiliului Local pentru Consiliul. Se 
aproba cei doi reprezentanţi din partea Consiliului Local domnii Greu Vasile şi 
Sălcudean Ion –cu 9 voturi pentru 
3.Domnul Dan Constantin doreşte închirierea unei suprafeţe de 4 mp pentru a construi 
o fîntănă , teren ce aparţine comunei. –se aprobă cu 9 voturi pentru mai ales că la ea 
poate avea acces oricine 
           Se propune  noul preşedinte de şedinţă Greu Vasile. Se aprobă noul preşedinte 
de şedinţă Greu Vasile  cu 9 voturi pentru. 
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