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Proces-verbal încheiat la data de 6 septembrie 2011 
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Zau de Cîmpie 

 
 
               Sunt prezenţi 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri locali Serbezan 
Gheorghe şi Şoiom Petrişor . La şedinţă participă domnul director Anca Emil şi Ghemeş 
Neculaie. 
              Preşedinte 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 11 voturi pentru. 
             Se prezintă ordinea de zi: 
                1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Pre-finantare ce 
urmeaza a se incheia intre SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tirgu Mures, 
ADI Aqua Invest Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in 
cadrul programului POS Mediu. 
                2.Proiect de hotarare privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a 
fumatului. 
               3.Raport privind incheierea anului scolar 2010-2011 si inceperea noului an 
scolar 2011-2012. 
               4. Raport semestrial de evaluare a capacitatii de aparare impotriva 
incendiilor. 
             Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru. 
             Înainte de a se trece la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi doamna 
preşedinte întreabă consilierii dacă doresc să ia cuvântul.  
            Domnul consilier local Călugăr Octavian  doreşte să afle dacă comisia 3 din 
cadrul Consiliului Local este desfiinţată. Îşi exprimă nemulţumirea pentru faptul că a fost 
convocat în şedinţa de comisie astăzi cu o oră înaintea şedinţei de Consiliul Local. Este 
nemulţumit de faptul că doamna Chiper Marioara preşedinta comisiei a convocat comisia 
atât de târziu , şi că de fiecare dată face aşa şi de faptul că a întârziat, de faptul că 
materialele sunt luate de pe calculator, de nr de şedinţe pentru care se plătesc consilierii. 
          Doamna consilier local Chiper Marioara îşi cere scuze însă atrage atenţia că 
acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată. 
          Domnul primar Iurian Alexandru  sublinează că comisia 3 este cea care îşi 
organizează activitatea , iar plata se face pentru o singură şedinţă ordinară şi 1,2 şedinţe 
de comisii. Primarul a venit cu proiecte pe ordinea de zi dar s-a ţinut cont de fiecare dată 
de părerea consilierilor . 



         Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul comisiei pentru aprobarea Acordului de Pre-finantare ce urmeaza a se 
incheia intre SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tirgu Mures, ADI Aqua Invest 
Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in cadrul programului POS 
Mediu. 
 Domnul consilier local Mureşan Alexandru prezintă raportul comisiei, 
proiectul de hotărâre, avizul comisiei  privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a 
fumatului. 
 Domnul director de  la Şcoală ,Anca Emil prezintă raportul  privind incheierea 
anului scolar 2010-2011 si inceperea noului an scolar 2011-2012. 
 Domnul Ghemeş Neculaie şef SVSU prezintă raportul semestrial de evaluare a 
capacitatii de aparare impotriva incendiilor. 
 Doamna preşedinte de şedinţă invită consilierii locali la discuţii: 
            Domnul consilier local Călugăr Octavian doreşte să afle ce s-a mai întâmplat cu 
maşina  de pompieri nouă promisă. Doreşte să afle cum îşi justifică retribuţia şoferul de 
pe maşina noastră stricată. Întreabă pe domnul director dacă în şcoala Zau sunt posturi 
vacante cu 18 ore şi nu le-a scos la concurs. Este nemulţumit de rezultatele foarte slabe 
obţinute de către elevii din Şcoala  Zau la capacitate, mai ales la matematică -. Solicită ca 
pe viitor consiliul de la Şcoală să informeze mai des date despre rezultatele şi activităţile 
de la Şcoala. 
 Doamna consilier local  Chiper Marioara arată că trebuia  făcut un regulament 
cu focul pentru a preveni incidentele. În ceea ce priveşte raportul cu şcoala prezentat de 
domnul director aceasta arată că nu directorul este vinovat de cadrele didactice care obţin 
posturi în Şcoala Zau. El are atribuţia doar  de a anunţa Inspectoratul Şcolar , el cere doar 
acoperirea catedrelor. De competenţa cadrelor poate că nici măcar Inspectoratul nu poate 
răspunde. Salarizarea proastă a cadrelor  şi finanţarea  precară a Şcolilor , sistemul greşit , 
cadrele formate în Facultăţi la fără frecvenţă sunt câteva cauze. Aceasta arată că nu este 
vina domnului director pentru eşecul de la matematică .Vinovaţi sunt şi elevii care nu mai 
sunt motivaţi, situaţia familială precară, părinţii care nu mai au răbdare , puterea pentru a-
şi îndruma copiii, idea că toţi copiii trebuie să fie cuprinşi la liceu, subiectele grele la 
capacitate. Doamna Chiper arată că în ceea ce priveşte administrarea Şcolii, domnul 
director face tot ceea ce poate cu ajutorul domnului primar şi viceprimar - încălzirea 
centrală la Şcoala Generală cls. V-VIII. Este mulţumită şi de activitatea PSI. 
 Domnul primar Iurian Alexandru  arată că problema cu învăţământul este una 
generală, copiii au fost învăţat cu copiatul, sunt multe „modele” negative care sunt 
mediatizate.În prezent Şcoala din Bărboşi nu se va desfiinţa, insistăm ca să rămână.  
Domnul primar informează consilierii locali că a fost control de la PSI. În data de 
05.09.2011 s-a predat amplasamnetul la constructor şi deţinătorii de reţele pentru apa, 
canal, grădiniţă, strada Trandafirilor şi vor începe lucrările mult aşteptate. Domnul primar 
arată că se impune demolarea unei părţi din grădiniţa veche pentru amplasarea celei 
noi.Secţia de Poliţie este la Zau de Cîmpie, iar domnul Stoica este şeful secţiei. 
 Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectele de pe ordinea de zi: 
                1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Pre-finantare ce 
urmeaza a se incheia intre SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tirgu Mures, 
ADI Aqua Invest Mures si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in 
cadrul programului POS Mediu.-se aprobă cu 11 voturi pentru 



                2.Proiect de hotarare privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a 
fumatului.-se aprobă cu 11 voturi pentru. 
  

Sunt citite şi discutate cererile: 
 
1. Doamna Tambor Sofia, soţia defunctului Tambor Iacob cu domiciliul 

în Luduş solicită recalcularea impozitului din anul 2006 deoarece a 
plătit impozitul pentru suprafaţa de 1,29 hectare teren arabil în comuna 
Tăureni.-se aprobă cu 11 voturi pentru 

2. Domnul Onişor Traian Mihai  domiciliat în comuna Zau de Cîmpie, 
str. Frasinului , nr.7 solicită scutirea de la plata gunoiului menajer, fiind 
plecat din ţară din 2006.-se aprobă cu 11 voturi pentru  
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