
 
                  R O M A N I A 

  JUDETUL MURES 
  COMUNA CRAIESTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

incheiat azi 31.01.2011 cu ocazia sedintei ordinare a consiliului local 
 
                La sedinta au participat toti consilierii, sedinta fiind declarata statutara. 

Toti membrii consiliului local, au fost anuntati de data, ora, ordinea de zi si locul de desfasurare 
a sedintei in termenele prevazute de lege. 

D-ul secretar a dat citire procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 
14.12.2010. In urma supunerii la vot, acesta a fost votat cu unanimitate de voturi pentru. 

S-a dat citire ordinii de zi a sedintei asa cum a fost propusa in convocator : 
1.Alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile ianuarie,  februarie si martie; 
2.Aprobarea bugetului local pe anul 2011; 
3.Aprobarea bugetului din fonduri proprii si autofinantate pe anul 2011; 
4.Aprobarea bugetului din excedentul anului 2010; 
5. Aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2010; 
6. Aprobare Proiect de Hotarare privind transformarea  unor posturi  functii publice de executie din 
aparatul  de specialitate al primarului, ca urmare a promovarii  in clasa  a unor functionari publici in 
urma dobandirii  diplomelor de studii de nivel superior celor avute; 
7. Aprobare  Stat de Functii   si Organigrama a administratiei publice locale Craiesti; 

      8. Aprobarea Programului de investitii publice  ale administratiei publice locale Craiesti pentru anul 
2011; 
      9.Evaluarea si aprobarea investitiilor  efectuate la cladirea  cu denumirea –fosta brutarie situata la 
nr.121, loc.Craiesti; 
      10. Aprobarea a 500 mp teren in loc. Milasel d-lui Tudorascu  Mitica  pentru construirea unei 
locuinte; 
      11. Stabilirea  unui pret/mc material lemnos  in vederea valorificarii acestuia din padurea 
proprietatea privata a comunei Craiesti; 
      12.Vanzarea a 266 mp teren din domeniu privat al comunei Craiesti; 
      13.Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in conformitate  cu prevederile Legii 
416/2001. 

14. Diverse; 
In continuare d-l primar Veres Vasile propune introducerea  pe ordinea de zi  a unui nou punct ,, aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea promovarii si implementarii investitiei  

„ REłEA DE CANALIZARE APĂ MENAJERĂ Şl STAłIE DE EPURARE, COMUNA CRĂIEŞTI, JUDEłUL MUREŞ” 
finantat in cadrul proiectului,, Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, Componenta 1-

Investitii la nivel de comuna in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati(ZVN)” se supune la vot  
introducerea pe ordinea de zi a noului punct  si se voteaza cu  unanimitate de voturi  pentru. 

Pentru punctele 2,3,4, si 8 de pe ordinea de zi d-l primar propune amanarea acestora pentru 
sedinta viitoare intrucat  se asteapta noi precizari  din partea Directiei  Finantelor  Publice Mures cu 
privire la prevederile Ordinului  nr.7/57/2011 al ministrului administratiei si internelor si al ministrului 
finantelor publice privind  aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor  de personal aferent  bugetului 
general  centralizat al unitatilor administrativ -teritoriale  pe anul 2011. 
                Pentru noul punct introdus pe ordinea de zi d-l primar a prezentat membrilor consiliului local  
proiectul de hotarare, expunerea de motive la acesta, precum si Studiul de fezabilitate actualizat. In urma 
analizarii celor prezentate, membrii consiliului local au votat cu unanimitate de voturi pentru.  

Trecandu-se la punctul unu de pe ordinea de zi : « Alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni »,  d-l consilier Suciu Petru  propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 
trei luni sa fie d-l consilier Porav Petru, se supune la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi pentru. 

   La punctul cinci : « Aprobarea incheierii  exercitiului bugetar pe anul 2010 » s-a dat citire 
proiectului de hotarare, raportului  si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor 
purtate si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru. 



La punctul sase: «Aprobare Proiect de Hotarare privind transformarea  unor posturi  functii 
publice de executie din aparatul  de specialitate al primarului, ca urmare a promovarii  in clasa  a unor 
functionari publici in urma dobandirii  diplomelor de studii de nivel superior celor avute» s-a dat citire 
proiectului de hotarare, raportului  si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor 
purtate si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru. 

Trecandu-se la punctul sapte de pe ordinea de zi : «  Aprobarea Statului de functii si a 
Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Craiesti”,  d-l primar a prezentat 
consiliului local proiectul de hotarare, anexele la acesta reprezentand Statul de functii si Organigrama 
aparatului de specialitate al primarului comunei Craiesti, expunerile de motive , avizele comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local Craiesti.In urma discutiilor purtate, a analizarii celor prezentate 
si neexistand discutii pe marginea acestora, presedintele de sedinta a supus la vot aprobarea proiectului 
de hotarare in forma prezentata si acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru. 

Trecandu-se la punctul noua de pe ordinea de zi: « Evaluarea si aprobarea investitiilor  efectuate la 
cladirea  cu denumirea –fosta brutarie situata la nr.121, loc.Craiesti”, d-l primar a propus efectuarea  
evaluarilor cu privire la investitiile efectuate de catre fostul chirias ( SC BENUTI COMPANY SRL), de 
catre un expert evaluator autorizat, Raport de evaluare care ulterior v-a  fi  supus aprobarii membrilor  
Consiliul local. 

La punctul zece: «Aprobarea a 500 mp teren in loc. Milasel d-lui Tudorascu  Mitica  pentru 
construirea unei locuinte» s-a dat citire proiectului de hotarare, cererii depuse de catre d-l Tudorascu 
Mitica, cerere dezbatuta si  aprobata in cadrul Sedintei ordinare din data de 23.11.2010  si avizului 
favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate si supunerii la vot, toti consilierii au 
votat pentru. 

La punctul unsprezce de pe ordinea de zi : «Stabilirea  unui pret/mc material lemnos  in vederea 
valorificarii acestuia din padurea proprietatea privata a comunei Craiesti », s-a dat citire proiectului de 
hotarare expunerii de motive  si avizului favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. 
In urma discutiilor purtate toti consilierii  au fost de acord pentru  suma de 90lei /m3/picior material 
lemnos, s-a supus la vot  si cu unanimitate de voturi pentru,   hotararea  a fost adoptata in forma 
prezentata. 

La punctul doisprezce de pe ordinea de zi : «Vanzarea a 266 mp teren din domeniul  privat al 
comunei Craiesti», s-a dat citire cererii d-lui Boalca Ioan administrator la SC BENUTI COMPANY SRL 
care a cumparat cladirea cu denumirea –fosta brutarie  situata la nr.121, localitatea Craiesti, judetul 
Mures si terenul aferent acesteia, in suprafata de 600 mp, iar in urma efectuarii unor masuratori s-a 
constatat faptul ca mai sunt  inca 266mp in aceeasi parcela, d-l Boalca Ioan si-a exprimat prin aceasta 
cerere intentia de a cumpara si aceasta suprafata,  proiectului de hotarare, expunerii de motive  si 
avizului favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. In urma discutiilor purtate toti 
consilierii  au fost de acord pentru vanzarea terenului  in suprafata de 266 mp  la suma de 2.283 lei, , 
pret stabilit  conform pretului de vanzare  prin licitatie a suprafetei de 600mp, suprafata situata in 
aceeasi parcela proprietatea d-lui Boalca Ioan. In urma discutiilor purtate si supunerii la vot, toti 
consilierii au votat pentru. 

La punctul treisprezece de pe ordinea de zi : «Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 
local in conformitate  cu prevederile Legii nr.416/2001 » s-a prezentat Planul de actiuni si lucrari de 
interes local in conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 intocmit de catre d-na consilier  Bucur 
Rafina si d-l viceprimar Milasan Dumitru, proiectul de hotarare, avizele comisiilor de specialitate din 
cadrul consiliului loocal Craiesti, s-a supus la vot si s-a votat cu unanimitate de voturi pentru adoptarea 
hotararii in forma prezentata. 

La punctul ,,Diverse’’ d-l primar a propus Consiliului local Craiesti prelungirea termenului de 
plata pentru imobilul situat la nr.121, localitatea Craiesti, judetul Mures cu 15 zile, in vederea evaluarii 
investitiilor efectuate la cladirea in cauza, propunere acceptata cu unanimitate de voturi. 

Nemaiexistand alte puncte pe ordinea de zi, d-l presedinte de sedinta a propus sistarea lucrarilor, 
propunere acceptata cu unanimitate de voturi pentru. 

 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                  PORAV PETRU 
                                                                                                                 Contrasemneaza p. SECRETAR 
                                                                                                                         CATINEAN DUMITRU 
 


