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PROCES VERBAL 
Incheiat la data de 19 `09.2011 
cu ocazia sedintei extrordinare 

a Consiliului Local 
 
 
            Sunt prezenti 11 consilieri locali,.Lipsesc domnii  consilieri locali  Dan Constantin si 
Soiom Petrisor. Presedinte de sedinta este doamna consilier local Horvatti Nicoleta. 
             Doamna  presedinte de sedinta  Horvatti Nicoleta  supune la vot procesul verbal din 
sedinta anterioara. Se aproba procesul verbal din sedinta anterioara cu 11 voturi pentru. 
           Doamna  presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi: 
               1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului final al investitiei„Prima 
înfiin ţare reţea publică apă uzată, Prima înfiinţare reţea publică apă potabilă, Modernizare 
străzi secundare, Prima înfiinţare  grădiniţă cu program prelungit, Modernizare Cămin 
Cultural în comuna Zau de Cîmpie, jud.Mureş,” finan ţată prin FEADR, Măsura 322 
                 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare 
bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor 
derulate prin F.E.A.D.R-masura 322 
  Se aproba ordinea de  cu 11 voturi pentru. 
           Domnul consilier local  Greu Vasile prezinta raportul comisiei, proiectul de hotarare 
si avizul comisiei la proiect de hotarare privind aprobarea bugetului final al investitiei„Prima 
înfiinţare reţea publică apă uzată, Prima înfiinţare reţea publică apă potabilă, Modernizare 
străzi secundare, Prima înfiinţare  grădiniţă cu program prelungit, Modernizare Cămin 
Cultural în comuna Zau de Cîmpie, jud.Mureş,” finanţată prin FEADR, Măsura 322 
           Domnul consilier local Moldovan Simion  prezinta raportul comisiei, proiectul de 
hotarare si avizul comisiei la proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei scrisori de 
garantare bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor 
derulate prin F.E.A.D.R-masura 322. 

 Domnul primar Iurian Alexandru  arata ca s-a licitat mai putin cu 3 miliarde si de 
aceea s-a modificat bugetul insa suma finala este aceeasi. 
Acesta arata ca este necesara solicitarea in avans a sumei de aprox.2700000 lei . 
  Domnul consilier local Calugar Octavian doreste sa afle daca mai departe se  poate 
merge cu act aditional la contractul initial, pentru ca majoritatea firmelor merg cu pretul cel 
mai mic. 

Domnul primar  Iurian Alexandru  arata ca nu se poate merge cu act aditional. 
            Domnul  consilier local  Serbezan Gheorghe doreste sa afle ce drum se va asfalta, 
unde va fi gradinita .  
            Domnul consilier local Muresan Alexandru cere informatii cu privire la locul de 
unde vom avea apa. 
           Domnul primar  arata ca strada care se va asfalta este aceeasi din proiect, strada 
Trandafirilor si apa va fi adusa din pasune. 
 
 



           Presedintele de sedinta  , doamna consilier local Horvatti Nicoleta supune la vot 
proiectele de  pe ordinea de zi: 
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului final al investitiei„Prima 
înfiin ţare reţea publică apă uzată, Prima înfiinţare reţea publică apă potabilă, Modernizare 
străzi secundare, Prima înfiinţare  grădiniţă cu program prelungit, Modernizare Cămin 
Cultural în comuna Zau de Cîmpie, jud.Mureş,” finan ţată prin FEADR, Măsura 322-se 
aproba cu 11 voturi pentru 
          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare 
bancara de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor 
derulate prin F.E.A.D.R-masura 322-se aproba cu 11 voturi pentru 
 
 

Presedinte de sedinta                                  secretar 
Horvatti Nicoleta                                    Simionca Oana Ancuta 

 
         
 


