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Încheiat astăzi 31.08.2011 cu ocazia şedinţei ordinare 
A Consiliului Local Zau de Cîmpie, jud.Mureş 

 
 
          Sunt prezenţi 12 consilieri locali. Lipseşte motivat domnul consilier local Mureşan 
Vasile. Participă la şedinţă funcţionarii publici Albert Marius şi Pamfilie Claudia. Se 
supune la vot procesul-verbal din şedinţa anterioară.Se aprobă cu 12 voturi pentru 
procesul-verbal din şedinţa anterioară. 
            Înainte de a se începe prezentarea ordinii de zi , doamna preşedinte de şedinţă 
Horvatti Nicoleta întreabă consilierii locali dacă doresc să ia cuvântul. 
            Domnul consilier local Călugăr Octavian îşi exprimă nemulţumirea cu privire 
la faptul că sunt prea puţine proiecte pe ordinea de zi, că ar trebui o analiză cu privire la 
închiderea şi începerea noului an şcolar, analiza PSI. 
            Doamna preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trimestrul II 2011. 
            Se aprobă ordinea de zi cu 12 voturi pentru. 
            Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 
local pe trimestrul II2011. 
            Doamna preşedinte de şedinţă invită consilierii locali la discuţii pe marginea 
ordinii de zi. 
            Domnul primar Iurian Alexandru arată că ne-am încadrat în sumele 
prevăzute.Mulţumeşte pentru Târgul Peştelui şi informează consilierii că luni se va preda 
amplasamentul pentru lucrările la apă, canal. Grădiniţă, străzi. Urmează ca să se semneze 
contractul pentru parcuri şi are promisiunipentru finalizarea lucrării cu Baza sportivă. 
Domnul primar aduce la cunoştiinţă consilierilor că domnul director este plecat la 
Inspectorat şi de aceea nu a putut participa la şedinţă. 
             Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe trimestrul II 2011.-se 
aprobă cu 12 voturi pentru. 
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