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ZAU DE CÎMPIE 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat la data de 22.03.2011 

cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Zau de Cîmpie 
 
 
         Sunt prezenţi 13 consilieri locali. La şedinţă participă domnul primar Iurian Alexandru, domnul 

Haidău Teodor, domnul director Anca Emil, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Bovine Turcu 

Augustin. 

        Preşedintele de şedinţă este domnul Călugăr Octavian. Acesta supune  la vot procesul verbal din 

şedinţa anterioară. Se aprobă procesul verbal  din şedinţa anterioară cu 13 voturi pentru. Domnul 

preşedinte de şedinţă invită consilierii la discuţii înainte de a prezenta ordinea de zi. Domnul consilier 

Călugăr Octavian solicită executivului un nr de 4 persoane necesare la curăţenia spre rezervaţie. 
         Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi: 

 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobare inventare pe anul 2010 
3. proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii   din proprietatea publica a comunei Zau de 

Cimpie in proprietatea privata a comunei Zau de Cimpie a  unor bunuri ca urmare a 
dezafectării de utilitate publica   

4. proiect de hotărâre privind trecerea suprafetei de 700 mp  teren aferent ( clădire fost post 
Poliţie)situat în Zau de Cîmpie, str.Trandafirilor nr.9 

           din  domeniul public al comunei Zau de Cîmpie,în domeniul privat al comunei     Zau de 

Cimpie 

5. proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordare ajutor social în baza 

legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în cadrul programului „ 

Siguranţa în mediul rural” pe anul 2011 

7. proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de curăţenie de primăvară şi 

întreţinerea ei 

8. raport privind situaţia lucrărilor efectuate pe păşune de către Asociaţia Crescătorilor de 

Bovine 

9. discutarea unor cereri 
 

1.Doamna consilier local Horvatti Nicoleta prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei la proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2011 

       2.Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de 
        hotărâre şi avizul la Proiect de hotărâre privind aprobare inventare pe anul 2010 

       3.Domnul consilier local Moldovan Simion prezintă raportul comisiei, proiectul de  
   hotărâre şi avizul comisiei la proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii   din   proprietatea 

publica a comunei Zau de Cimpie in proprietatea privata a comunei Zau de Cimpie a  unor bunuri ca 

urmare a dezafectării de utilitate publica  . 

  4.Domnul consilier local Şoiom Petrişor prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 

avizul comisiei la proiect de hotărâre privind trecerea suprafetei de 700 mp  teren aferent ( clădire 

fost post Poliţie)situat în Zau de Cîmpie, str.Trandafirilor nr.9 din  domeniul public al comunei Zau 

de Cîmpie,în domeniul privat al comunei  Zau de Cimpie 
 5.Domnul consilier local Greu Vasile prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi avizul 

comisiei la proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordare ajutor social în baza 
legii 416/2001 privind venitul minim garantat 



 6.Domnul consilier local Beldean Claudiu prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 
avizul comisiei privind aprobarea acordului de parteneriat în cadrul programului „ Siguranţa în 

mediul rural” pe anul 2011 
 7.Doamna  consilier local Chiper Marioara  prezintă raportul comisiei, proiectul de hotărâre şi 

avizul comisiei la proiect de hotărâre  privind desfăşurarea activităţii de curăţenie de primăvară şi 
întreţinerea ei 

 8.raport privind situaţia lucrărilor efectuate pe păşune de către Asociaţia Crescătorilor de Bovine-

domnul Turcu Augustin , preşedintele Asociaţiei nu are întocmit un raport in acest sens. Domnul 

preşedinte de şedinţă supune  la vot ca pentru şedinţa viitoare acesta să depună raportul solicitat. Se 

aprobă cu 13 voturi pentru. Domnul Turcu Vasile  doreşte să informeze consilierii că există un 

contract de concesiune  cu Primăria pe trei ani, inclusiv anul viitor, că bugetul Asociaţiei este unul 

sărac ajutat mai mult de subvenţii , că din el (120000 lei) s-a plătit redevenţa si impozitul 47000 , 

reţineri comisioane , s-a plătit îngrăşământ 380 saci, s-a achiziţionat aparat de stropit portabil, s-au 

tăiat spinii la Valea Mogă cu o cositoare particulară . 

         Domnul consilier local Sălcudean Ion doreşte să afle cine ţine evidenţa animalelor. 

         Domnul preşedinte de şedinţă invită consilierii la discuţii. 

         Domnul primar Iurian Alexandru aduce la cunoştinţă că s-a retras prin rectificare suma de 

12000 lei, însă banii ajung la salarii. S-au întocmit inventarele, s-au centralizat  Şcoala şi Consiliul 

Local .Reţeaua de apă , canalizare si cişmelele trebuie scoase din funcţiune având în vedere că se 
demarează proiectul pe Masura 322. Pentru Postul de Poliţie propune ca să primească 40 litri 

motorină. 
         Domnul consilier local Moldovan Simion nu consideră că Asociaţia trebuie să se justifice 

dacă îşi plătesc banii la buget. Trebuie stabilit un vicepreşedinte al Asociaţiei 
         Doamna consilier local Chiper Marioara a iniţiat proiectul cu curăţenia de primăvară şi 

solicită executivului comunicarea  către cetăţeni a obligaţiilor ce le revin .Nu este de principiul să 
fie sancţionat omul, însă dacă sunt stabilite sancţiuni , conştiinţa lasă de dorit. Aceasta arată că se 

doreşte ca această comună să fir curată şi solicită sprijin şi din partea Poliţiei. Trebuie stabilit şi 

unde să fie depozitate reziduurile  de la construcţii. Trebuie înştiinţaţi cetăţenii. 

          Domnul consilier local Beldean Claudiu arată că sunt probleme cu cei care fură fierul 

vechi, că ar fi bine să fie verificaţi şi cei care cumpără fier vechi de la ei, că ar trebui puse mai 

multe coşuri de gunoi prin comună, lângă Şcoala. 

 

         Domnul preşedinte de şedinţă supune  la vot proiectele de pe ordinea de zi: 

 

  1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul 2011-se aprobă 

cu 13 voturi pentru 

2.Proiect de hotărâre privind aprobare inventare pe anul 2010-se aproba cu 13 voturi pentru 

3.proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii   din proprietatea publica a comunei Zau de 

Cimpie in proprietatea privata a comunei Zau de Cimpie a  unor bunuri ca urmare a 

dezafectării de utilitate publica  -se aproba cu 13 voturi pentru 

4.proiect de hotărâre privind trecerea suprafetei de 700 mp  teren aferent ( clădire fost post 
Poliţie)situat în Zau de Cîmpie, str.Trandafirilor nr.9  din  domeniul public al comunei Zau de 

Cîmpie,în domeniul privat al comunei     Zau de Cimpie-se aproba cu    13 voturi pentru  
5.proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordare ajutor social în baza legii 

416/2001 privind venitul minim garantat. - se aproba cu 13 voturi pentru 
6.proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în cadrul programului „ 

Siguranţa în mediul rural” pe anul 2011-se aproba cu 13 voturi  pentru 
7.proiect de hotărâre privind desfăşurarea activităţii de curăţenie de primăvară şi întreţinerea 

ei-se aproba cu 13 voturi  pentru  

 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă cererile adresate Consiliului Local: 

1.Domnul Iurian Iacob cu domiciliul in Zau de Cîmpie, str.Călăraşi nr.81 solicită scăderea din 
registrul agricol a suprafeţei de 0,90 ha si recalcularea impozitului pe anul 2008,2009,2010 

deoarece terenul este la Valea Larga si a plătit impozit acolo. Se aproba cu 13 voturi pentru. Pe 
viitor daca sunt mai multe cereri să se facă tabel şi să se supună la vot în şedinţă de Consiliul 

Local. 



2.Andrei Călugăr Lucian solicită scutirea sau diminuarea taxei de salubrizare pe anul 2011 
pentru PF Calugar Andrei Lucian. Se aprobă cu 13 voturi pentru cererea pe anul 2011 , de a plăti 

7 lei/luna aşa cum a propus şi comisia de specialitate 
3.PF Lupşa Daniela domiciliată în Zau de Cîmpie solicită reducerea taxei de salubriazare .Se 

aprobă 7 lei/lună taxa de salubrizare. 
4.Iclănzan Vasile , Zau de Cimpie, str.Amorului nr.10 A solicită trecerea suprafeţei de1,16 ha 

teren arabil situat în Bărboşi de la Iclănzan Gheorghe şi Iclănzan Valer deoarece terenul a fost 

declarat dublură. - se aprobă cu 13 voturi pentru cererea 

5 Cererile de la SFCOM ŞI Soporan Ioan se amână pentru şedinţa viitoare pentru documentare 

           Se propune  noul preşedinte de şedinţă Panţi Iuliu. Se aprobă noul preşedinte de şedinţă 

Panţi Iuliu cu 12 voturi pentru. 

 

 

                        

                Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemenază 
               CĂLUGĂR OCTAVIAN                                     secretar 
                                                                                     SIMIONCA OANA ANCUŢA 

 


