ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CRAIESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat azi 15.04.2011 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-na secretar a dat citire procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de
23.02.2011. In urma supunerii la vot, acesta a fost votat cu unanimitate de voturi pentru, cu unele obiectii din
partea d-lui consilier Boalca Dumitru Zaharie care la punctul unu de pe ordinea de zi ,, Aprobare BVC
2011,, a sedintei din data de 23.02.2010 a votat impotriva, iar in procesul verbal nu s-a specificat acest
lucru.
S-a dat citire ordinii de zi a sedintei asa cum a fost propusa in convocator :
1.Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie;
2.Aprobare rectificare BVC 2011;
3.Aprobarea proiectului de hotarare cu privire la infiintare, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea
si controlul serviciului de salubrizare;
4.Aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea unui mandat special;
5. Aprobarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si completarea Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,, Campia Transilvana “
6. Aprobarea dezmembrarii terenului aferent cladirii cu denumirea ,,fosta brutarie “situata la nr.121,in
localitatea Craiesti, judetul Mures
7. Aprobare Stat de Functii si Organigrama a administratiei publice locale Craiesti;
8.Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mures sub nr.202662/05.03.2010 si la A.D.I.
Aqua Invest Mures sub nr.22/05.03.2010 ;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea de amenajari pietonale in localitatea Craiesti, Milasel si Lefaia din
fonduri proprii s-au cu finantare nerambursabila;
10. Proiect de hotarare privind amenajarea de parcuri de joaca si distractii in localitatea Craiesti, Milasel, si
Lefaia in parteneriat public privat;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii lucrarii ,, Teren de sport” pe dimensiuni reduse cu gazon
sintetic in localitatea Craiesti sau construirea unei Sali de sport polivalenta in localitatea Craiesti in parteneriat
public privat;
12.Aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua
Ivest Mures;
13. Diverse;

Trecandu-se la punctul unu de pe ordinea de zi : « Alegerea presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele trei luni », d-l consilier Ungurean Dumitru propune ca presedinte de sedinta pentru
urmatoarele trei luni sa fie d-l consilier Milasan Dumitru iar d-l consilier Mircea Gheorghe propune ca
presedinte pe d-l consilier Boalca Dumitru Zaharie se supune la vot si se voteaza ca presedinte pentru
urmatoarele luni sa fie d-l Milasan Dumitru.
La punctul doi de pe ordinea de zi: « Aprobare rectificare BVC 2011 » s-a dat citire proiectului de
hotarare, raportului si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate si
supunerii la vot, opt consilieri au votat pentru, d-l consilier Boalca Dumitru Zaharie se abtine.
La punctul trei de pe ordinea de zi : « Aprobarea proiectului de hotarare cu privire la infiintare,
organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul serviciului de salubrizare » s-a dat citire
proiectului de hotarare, expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma
discutiilor purtate si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru.
La punctul patru de pe ordinea de zi : « Aprobarea proiectului de hotarare privind acordarea unui
mandat special » s-a dat citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei
de specialitate. In urma discutiilor purtate si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru.
La punctul cinci de pe ordinea de zi : « Aprobarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si
completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Campia Transilvana » s-a dat citire

proiectului de hotarare, expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma
discutiilor purtate si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru.
La punctul sase de pe ordinea de zi : « Aprobarea dezmembrarii terenului aferent cladirii cu
denumirea ,,fosta brutarie “situata la nr.121,in localitatea Craiesti, judetul Mures » s-a dat citire proiectului
de hotarare, expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor
purtate si supunerii la vot, opt consilierii au votat pentru, d-l consilier Boalca Dumitru Zaharie se
abtine.
Trecandu-se la 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 opt de pe ordinea de zi: « Aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania
Aquaserv SA Tg. Mures sub nr.202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr.22/05.03.2010 » s-a dat

citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In
urma discutiilor purtate si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru.
La punctul noua: « Proiect de hotarare privind aprobarea de amenajari pietonale in localitatea
Craiesti, Milasel si Lefaia din fonduri proprii s-au cu finantare nerambursabila » s-a dat citire proiectului de
hotarare, expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate
si supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru.
La punctul zece de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare privind amenajarea de parcuri de joaca si
distractii in localitatea Craiesti, Milasel, si Lefaia in parteneriat public privat », 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 sapte consilieri au votat pentru, d-l consilier Boalca Dumitru Zaharie si d-l
consilier Mircea Gheorghe s-au abtinut.
La punctul unsprezce de pe ordinea de zi : «Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii lucrarii ,,
Teren de sport” pe dimensiuni reduse cu gazon sintetic in localitatea Craiesti sau construirea unei Sali de sport
polivalenta in localitatea Craiesti in parteneriat public privat », 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 sapte consilieri au votat pentru, d-l consilier Boalca Dumitru Zaharie si d-l consilier Tompa
Petru s-au abtinut.
La punctul doisprezece de pe ordinea de zi : « Aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Ivest Mures » s-a dat citire proiectului de hotarare,
expunerii de motive si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate si
supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru.
La punctul ,,Diverse’’ d-l consilier Boalca Dumitru Zaharie a tinut sa mentioneze faptul ca pe
viitor doreste sa fie trecute toate discutiile purtate in cadrul sedintei consiliului local, in procesul
verbal al sedintei.
Nemaiexistand alte puncte pe ordinea de zi, d-l presedinte de sedinta a propus sistarea lucrarilor,
propunere acceptata cu unanimitate de voturi pentru.
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