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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MURE Ş 
CONSILIUL LOCAL  
ZAU DE CÎMPIE 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare 

a Consiliului Local la data de 31.10.2011 
 

 
             Sunt prezenţi 12 consilieri locali. Lipseşte domnul consilier local Dan Constantin. 
Invitati –Goga Anica si Pamfilie Claudia.Preşedinte de şedinţă este domnul consilier local 
Greu Vasile. Acesta invită consilierii la discuţii în afara ordinii de zi. Nu sunt discuţii şi acesta 
supune  la vot  procesul  verbal din şedinţa anterioară. Se aprobă  procesul verbal din şedinţa 
anterioară cu 12 voturi pentru. 

 Se prezintă ordinea de zi                                               
                  
            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea demolarii cladirii reprezent and 
magazie de pe strada Republicii , nr.58, Zau de Cimpie imobil inscris in CF nr50175. 
Zau de Cimpie. 
               2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul 
III 2011. 
               3.Proiect de hotarare  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 
2012. 
               4. Discutarea unor cereri.              
 

      Se aprobă ordinea de zi  cu 12 voturi pentru .  
      Domnul consilier local Soiom Petrişor  prezintă raportul comisiei , proiectul de 

 hotărâre şi avizul comisie la proiect  de hotărâre privind aprobarea demolării  clădirii 
reprezentând magazie de pe strada Republicii, nr.58, Zau de Cimpie, imobil înscris în CF 
nr.50175 Zau de Cimpie. 
            Doamna consilier local Salcudean Ion  prezintă raportul comisiei,  proiectul de 
 hotărâre şi avizul comisiei la proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului  
 local pe trimestrul III 2011. 
            Doamna  consilier local Horvatti Nicoleta  prezintă raportul comisiei, proiectul de 
hotărâre şi avizul comisiei la proiectul de hotărâre  privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2012.. 
            Domnul preşedinte de şedinţă invită consilierii la discuţii pe marginea  proiectelor. 
              Domnul viceprimar arata ca SC Gombos Securyty a venit cu o oferta mai buna 
pentru serviciile de paza, că este un reprezentant care ar putea da clarificări asupra ofertei. 
Domnul Călugăr Octavian consideră că ar fi bine ca în şedinţa viitoare să se facă un proiect de   
hotărâre cu paza pentru a vedea contractul şi clauzele. 

       Domnul Mureşan Alexandru doreşte  să afle care este starea în care se află magazia în 
 prezent. Doreşte să afle dacă are valoare de inventar şi arată că ar trebui Şcoala cu Comitetul 
să vină cu o astfel de propunere de demolare. 

      Doamna secretar arata ca la sedinta au fost invitati si domnul director Anca Emil  
Lucian si doamna contabil Calugar Adriana insa acestia nu sunt prezenti. 
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      Doamna consilier local Horvatti Nicoleta nu este de acord cu amplasarea grădiniţei în 
spatele Şcolii, aceasta îşi exprimă dorinţa de a se demola Grădiniţa existentă şi de a se 
construi acolo noua grădiniţă.  
           
      Domnul preşedinte de şedinţă supune  la vot  proiectele de pe ordinea de zi 

               1.Proiect de hotărâre privind aprobarea demolarii cladirii reprezent and 
magazie de pe strada Republicii , nr.58, Zau de Cimpie imobil inscris in CF nr50175. 
Zau de Cimpie.-se aprobă cu 11 voturi pentru – cu condiţia ca Şcoala prin Consiliul de 
Administra ţie să vină cu o cerere pentru Consiliul Local prin care să solicite 
dezafectarea  ,- 1 abţinere Horvatti Nicoleta 
               2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul 
III 2011.-se aprobă cu 12 voturi pentru 
              3.Proiect de hotarare  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 
2012.-Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
              
            Discutarea unor cereri 
  1.Un grup de profesori de la Şcoala Generală Zau de Câmpie solicită plata contravalorii 
biletelor-abonament de transport auto prin cererea nr.7053/21.10.2011. Se supune la vot 
cererea 10 voturi impotriva  şi 2 voturi pentru plata  -Serbezan şi Chiper  
 1.Domnul Brustur Ioan Beniamin solicită închirierea grajdului din Hodaie pentru o 
perioada de 2 ani. Se aprobă închirierea cu 11 voturi pentru , pentru o perioada de un an cu 
condiţia ca să se aplice rata inflaţiei la taxa. Horvatti Nicoleta este împotrivă. 
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