
'?
;tc

Proces Verbal
incheiat astazi cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei

Zanestijudetul Neamt,din data de 28.08.2013

Lucrarile sedintei ordinare din data de 28.08.2013 sunt conduse de dl.consilier

Bursuc Marius Marian.
Consiliul Local a fost convocat in baza Dispozitiei Primarului comunei Zanesti

nr.l3712L 08.20l3,invitatia pentru participarea consilierilor locali 1a sedinta ordinara din

data de 28.08.2013 fiind facuta pebaza convocatorului'
publicitatea sedintei s-arealizatprin afisarea ordinii de zi pe site-ul Primariei si la

afisierul unitatii in conformitate cu prevederile art.6 alLegii 5212003 privind transparenta

decizionala in administratia publica.
La sedinta sunt prezenti.din partea executivului dl.secretar Ciubotaru Cezar

Georgel si d-na. contabil Maria Caliman.
Din totalul de 15 consilieri validati sunt prezenti 15'

Dl.presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian supune la vot procesul verbal al

sedintei anterioare ,respectiv proces verbal din data de 18 iulie a.c. ,proces verbal aprobat

in unanimitate.
Dl.presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian declara deschisa sedinta ordinara a

Consiliului Local al comunei Zanesti din data de 28 august a.c.care arc la ordinea de zi:

l. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului com. Zanesti pentru anul

2013.
2. proiect de hotarare pivind aprobarea vanzarli unui teren in suprafata de 500 mp.,

proprietatea privata a comunei Zanesti situat in intravilanul comunei Zanesti,punct

,,Canton Fauri",indentificata in cvartal I ,poz.7ll,numar cadastral 51053,catre Perju

Elena Nicoleta;
3. proiect de hotarare pivind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 285 mp.,

proprietatea privata a comunei Zanesti situat in intravilanul comunei Zanesti,punct

,,Canton Fauri",indentificata in cvartal I,poz.712,numar cadastral 51049,catre Perju

Elena Nicoleta;
4. Intrebari,interpelari,raspunsuri'

Dl. presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian supune la vot ordinea de zi,aceasta

fiind aprobata in unanimitate.
Da citire ,,Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului com.

Zanesti pentru anul 2013."
ba cuvantul d-nei. contabil Maria Caiiman ,care explica in ce consta rectificarea de

buget,ca sumele din TVA -Invatamant sunt cu destinatie speciala ,pentru a se putea

efectua platile pe luna septembrie'
Dl. Presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian solicita avizele comisiilor de

specialitate.
Comisia pentru
?r"g**. ,t" dezvoltare economico sociale,buget-finante,administratia domeniului public

si prirat al comunei ,pentru agricultura,gospodarie comunala,protectia mediului,servicii si

comert": Aviz favorabil;
Comisia pentru
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Dl. Presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian supune la vot Proiectul de hotarare

privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 285 mp., proprietatea ptivata a

comunei^Zanesti situat in intravilanul comunei Zanesti,punct,,Canton Fauri",indentificata

in cvartal I,poz.712,numar cadastral 51049,catre Perju ElenaNicoleta, acesta fiind aprobat

in unanimitate.
Dl. presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian da citire punctului 4 al ordinii de zi

,,Intrebari,interpelari,raspunsuri".
Dl.s."."tu. Ciubotaru Cezar Georgel aduce la cunostinta d-lor.consilieri :

- In satul Traian ,la familia Pavel Lupu Adam este incheiat un contract de

concesiune in anul 2007 pentru o suprafata de teren. In anul 2013 dl- Pavel

a fost reclamat ca terenul concesionat nu face obiectul concesiunii,acesta

depozitand anumite materiale si depasind suprafata respectiva.Urmare

reilamatiei daca paratul nu respecta obiectul concesiunii conform

contractului incheiat in anul 2007 vom face demersuri pentru a tezilia

acest contract.
- pr ezintacererea nr.339312013 prin care se solicita schimbarea numelui de

strada,in acela de ,,Blaga",explica conform legislatiei in vigoare si ce

costuri implica aceasta schimbare ,urmand a se face demersuri pt.ducerea

la indeplinire a cererii solicitate.
- Fa." .unor"ut temeiul legal al Legii 16512013,da citire adresei Finantelor

publice nr.552l2}l3,specificand ca este o problema de interes nationl,si, ca

trebuie incheiat un contract cu un specialist in masuratori

topografice,contract al carei suma s-ar putea ridica la 15 mii euro.

Dl.consilier Vinca spune ca s-ar fi asteptat ca la aceasta sedinta sa fie prezenta si d-

na. director al Scolii Zanesti pentru aprezenta situatiiile cu care se confrunta ;ca si

intre politie ,sanatate exista o relatie cam timida cu noi ,ca si consilieri locali.

Dl.consilier Dumitru P. spune ca intradevar era necesara ptezenta unui reprezentant

al scolii la aceasta sedinta si o va ruga pe d-na. director sa prezinte cele solicitate in

urmatoarea sedinta;propune sa se faca demersuri pentru a duce la indplinire si

cererea D-nei.profeior-Serban Maria cate asolicitat sa fie amenaiatain curtea Scolii

o placa comemorativa in memoria defunctului sau sot Serban Constantin;safie

delegat un consilier din partea Consiliului local al comunei Zanesti care sa faca

parte din Consiliul de administratie al scolii'
bl.consilier Dumitriu I. revine cu intrebarea,,Ce se intampla cu biroul d-

lui.viceprim ar?",lacare dl. secretar spune ca dl. primar este indreptatit sa raspunda

la aceasta intrebare.
Dl .consilier Pascaru D. Propune ca nume pentru Scoala nr.1 Constantin Serban si

Dl. Consilier Dumitriu l.propune ca nume pt. Scoala 2 Gheorghe Custura.

Nemaifiind nimic de obiectat dl. presedinte cie sedinta Bursuc Marius Marian

multumeste celor prezenti si declara lucrarile seciintei inchise.

Prezentul proces verbal contine un numar de 3 pagini'
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Presedinte de sedinta

BURSUC Marian Marius


