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PROCES-VERBAL 
Incheiat cu ocazia sedintei ordinare  

a Consiliului Local Zau de  Cimpie la data de 28.11.2011 
 
 
             Sunt prezenti 12 consilieri locali. Lipseste domnul consilier local Beldean Claudiu  
Sunt invitati si prezenti  Anca Emil  directorul Scolii,  
            Domnul presedinte de sedinta Greu Vasile  supune la vot procesul-verbal din 
sedinta anterioara.Se aproba cu 12 voturi pentru procesul verbal din sedinta anterioara. 
 
            Se prezinta  ordinea de zi 
               1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 
2011 .              
                2. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii comunelor Avramesti, 
Ibanesti si Fantanele din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI Aqua Invest 
Mures. 
                3. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren in suprafata 
de 700 mp situat in Zau de Cimpie, str.Calarasi nr.11 proprietatea privata a comunei 
inscris in CF nr.50311 si aprobarea raportului de evaluare. 
                4. discutarea unor cereri 
               Domnul presedinte de sedinta Greu Vasile  arata ca de pe ordinea de zi se retrage 
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2011 deoarece 
Finantele nu au comunicat sumele si proiectul nr.3 proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii imobilului teren in suprafata de 700 mp situat in Zau de Cimpie, str.Calarasi nr.11 
proprietatea privata a comunei inscris in CF nr.50311 si aprobarea raportului de evaluare 
deoarece nu este finalizat  raportul de evaluare. 
                 Se supune la vot ordinea de zi fara proiectul nr.1 si nr.3 .Se aproba ordinea de zi 
fara proiectul nr.1 si nr.3 cu 12 voturi pentru  . 
     
            Domnul consilier local Muresan Vasile  prezinta raportul comisiei de specialitate, 
proiectul de hotarare si avizul comisiei de specialitate  privind aprobarea retragerii comunelor 
Avramesti, Ibanesti si Fantanele din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI Aqua 
Invest Mures. 
           Doamna Chiper Marioara doreste sa afle daca Aqua Serv va intretine retelele si de la 
noi? Domnul primar aduce la cunostiinta consilierilor ca retelele vor fi intretinute de Aqua 
Serv . 
          Domnul director Anca Emil Lucian doreste sa afle daca in acest an Scoala va primi 
bani pentru cadouri de Craciun. 
         Domnul presedinte de sedinta Greu Vasile prezinta cererile adresate Consiliului 
Local. 



       1.Domnul Moldovan Valentin cu domiciliul in comuna Zau de Cimpie, jud.Mures, str 
Birsana solicita concesionara sau arendarea terenului de la Cripta pe numele fiului sau pentru 
exploatatie de animale. 
            Consiliul Local a analizat cererea si constata ca terenul a fost atribuit prin hotarare 
pentru realizarea de locuinte.  Se respinge cererea cu 12 voturi . 
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