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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL 
ZAU DE CIMPIE 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat la data de 21.04.2011 cu ocazia şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Zau de Cîmpie 
 

Sunt prezenţi 11 consilieri locali. Lipseşte motivat consilierul Mureşan Vasile. Lipseşte consilierul 
Dan Constantin. Preşedintele de şedinţă este domnul consilier local Panţi Iuliu. Acesta da cuvântul 
invitaţilor înainte de a trece la prezentarea ordinii de zi. 

Domnul consilier local Călugăr Octavian mulţumeşte domnului primar şi viceprimar pentru 
ajutorul dat la Rezervaţia de Bujori. Doreşte să fie dusă la rezervaţie şi căsuţa din lemn şi să fie pus un 
indicator pentru rezervaţia de sus. Acesta arată că drumul e bun  însă în cazul în care plouă drumul va fi 
greu de parcurs mai ales că sunt oameni cu tractoare care trec peste piatră cu roţile pline de pământ. În 
perioada de vârf începând cu 1 mai ar avea nevoie de o persoana care să îl ajute , să supravegheze pe 
vizitatori ca să nu fie rupţi şi călcaţi bujorii.   

Domnul preşedinte de şedinţă Panţi Iuliu supune la vot ordinea de zi: 
 

         1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 a Consiliului Local.   

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare  

Intercomunitară Aqua Invest Mureş. 

        3.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi 

controlul serviciului de salubrizare. 
        4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 
        5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special. 

        6.Raport privind situatia lucrarilor efectuate pe pasune de către Asociaţia Crescătorilor de Bovine. 
        7. Discutarea unor cereri.  

 Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi avizul 
comisiei la Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 a Consiliului Local. 

 Domnul consilier local Beldean Claudiu prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei la Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de 

Dezvoltare  Intercomunitară Aqua Invest Mureş  

 Domnul consilier local Mureşan Alexandru prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei la Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, 

finanţarea şi controlul serviciului de salubrizare. 

 Domnul consilier local Sălcudean Ion prezintă raportul comisiei , proiectul de hotărâre şi avizul 
comisiei la Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Transilvană”. 

 Doamna consilier local Horvatti Nicoleta prezintă raportul comisiei , proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei la Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special. 

        Lipseşte domnul Turcu Vasile deşi a fost chemat şi a semnat convocatorul şi nu  a  depus nici un 
raport privind situaţia lucrărilor efectuate pe păşune de către Asociaţia Crescătorilor de Bovine. 
 Domnul preşedinte de şedinţă dă consilierilor cuvântul pe marginea ordinii de zi . 
 Domnul consilier local Mureşan Alexandru cere explicaţii cu privire la taxa de salubrizare . 
Domnul primar arată că  în proiectul iniţiat de el este de 2,5 lei /luna/persoana asa s-a discutat şi în cadrul 
şedinţei Asociaţiei ,însă comisia a propus taxa de 1,5 lei/ persoana /luna .Domnul primar arată că dacă 
taxa de salubrizare va creşte cu Asociaţia Câmpia Transilvană, noi vom renunţa. Acesta arată că poate 2 
lei maxim /persoana /luna ar fi bine. 
 Domnul consilier local Serbezan Gheorghe doreşte să afle dacă oamenii care au fost plecaţi şi au 
revenit în comună au anunţat primăria şi au plătit taxa. Se propune să se verifice cererile cu scutire. 
 Domnul Panti Iuliu propune ca domnul Turcu Vasile să vină şi să prezinte raportul în şedinţa 
viitoare.Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectele de pe ordinea de zi. 
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1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 a Consiliului Local. -se aproba 
cu 11 voturi pentru  

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare  

Intercomunitară Aqua Invest Mureş.-se aproba cu 11 voturi pentru  
        3.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi 

controlul serviciului de salubrizare. 

          -se aprobă cu 11 voturi pentru cu modificarea art 6 astfel Se hotaraste ca valoarea taxei speciale 
pentru serviciile din anexa 1 sa fie de 1,5  lei/persoana/luna iar taxa speciala pentru institutii si 
unitati comerciale si de servicii va fi cea care se achita si in prezent adica 100 lei/an. –propunerea de 
modificare a fost initiata de comisia 3 
        4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Câmpia Transilvană”.-se aprobă cu 11 voturi pentru 
        5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special.-se aproba cu 11 voturi pentru. 
      
          Domnul preşedinte de şedinţă prezintă cererile adresate Consiliului Local. 
 1.SAF COM solicită terenul de sub clădirea brutăriei. Domnul primar arată că conform extrasului 
CF , proprietarul este statul Român şi Consiliul Local are doar un drept de folosinţă a terenului, deci 
Consiliul Local nu poate să îl vândă .Domnul primar arată că ne vom interesa să aflăm cum va putea 
Safcom să obţină terenul, calea legală. 
  2.SC Protan –încheierea contractului cu Protanul este necesară arată domnul primar. Până anul 
trecut se putea încheia contract cu ei fără să plătim nimic, numai dacă interveneau, acum nu putem să 
încheiem numai dacă plătim 2000 lei şi la aceasta se adaugă plata dacă intervin. Domnul primar 
menţionează că e important să avem contractul. -se aprobă cu 11 voturi pentru ( se va avea în vedere la 
rectificare de buget ). 
 3.Editura Dacia din Cluj Napoca prin adresele nr.1827 si 1806solicita parteneriat in vederea 
publicării cărţilor scriitorului Dudea Florin şi jurnalistului şi publicistului Gherman Sabin ,fii ai comunei 
Zau de Cimpie, un sprijin financiar de 2000lei şi 1800 lei .Consiliul Local solicită informaţii cu privire la 
cărţi, respectiv o descriere a cărţilor, urmând ca după ce primesc aceste informaţii să îşi spună punctul de 
vedere. 
 4.Varga Ramona Maria solicită o locuinţă deoarece a stat în chirie cu familia pe strada Zorilor şi 
proprietarii au vândut casa. Consiliul Local aprobă cu 11 voturi pentru închirierea pentru 1 an la Bărboşi 
la fostul sediu CAP dacă este loc sau unde este neocupat. 
            5.Frătean Maria , Zau de Cimpie, sat Gaura Singerului solicită să o reprezinte şi să primească 
indemnizaţie pentru îngrijirea persoanei cu handicap Duca Ana, deoarece domnul Duca Ioan a decedat.-se 
aprobă cu 11 voturi pentru. 
 6.Soporean Ioan solictă terenul de sub frizerie, pe care l-a concesionat să îl cumpere. Domnul 
primar arată că terenul figurează ca şi parc –spaţiu verde şi în prezent se derulează un proiect pentru spaţii 
verzi .În prezent nu se poate acest lucru. 
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