ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 10.09.2007 cu ocazia şedinţei publice de îndată a Consiliului
local Cîmpeni. Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina face prezenţa.
La şedinţă participă 10 consilieri din cei 15 aflaţi în funcţie.Lipsesc motivat dnii cons.(Bar Constantin,Corcheş Dorel Valer,Tăbăcaru Constantin Marius,
Turcu Costică,Bobariu Felicia)
Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina supune spre
aprobarea consilierilor, procesul-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului
Local Cîmpeni. În unanimitate,Cons. Local îl aprobă.
D-na secretar solicită propuneri pentru preşedintele de şedinţă.
Dl.cons.Mucea Traian Mihai propune preşedinte de şedinţă pe d-nul
cons.Mucea Nicolae Dănuţ.Nemaifiind şi alte propuneri d-na secretar supune
la vot propunerea făcută .În unanimitate Consiliul local aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 109/2007.
Preşedintele de şedinţă d-nul cons.Mucea Nicolae Dănuţ dă cuvântul d-lui
primar Andreş Ioan Călin pentru a prezenta ordinea de zi conform dispoziţiei
de convocare a şedinţei nr. 2214/2007.
Preşedintele de şedinţă solicită şi alte propuneri pentru ordinea de zi.Nefiind
preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi prezentată. În unanimitate
Consiliul local aprobă următoarea ordine de zi
1.Proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiţii publice
propuse a se realiza în anul 2007 în oraşul Cîmpeni.
Iniţiator:Primar
Prezintă: d-na Coroiu Adina-arhitect şef
2.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 629
Bistra.
Iniţiator:Primar
Prezintă: d-na Coroiu Adina-arhitect şef
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al oraşului Cîmpeni a unui imobil.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-ra Napeu Alina-consilier A.D.P.P.
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Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
modificarea programului de investiţii publice propuse a se realiza în anul 2007
în oraşul Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Giurgiu Marcel -viceprimar ,
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9721 /2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local arată că aceasta a avizat favorabil .
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
D-nul cons. Lazea Marius Bazil precizează că s-a mai solicitat şi cu alte
ocazii ca atunci cînd se propun mai multe modificări să se întocmească
documentaţia pe fiecare modificare pentru a se putea supune la vot fiecare
modificare în parte, deoarece membrii consiliului local cu unele modificări
sunt de acord cu altele nu.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Andreş Ioan Călin pentru a
prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre prezentat.Cu 9 voturi pentru şi o abţinere d-nul cons. Lazea Marius
Bazil, Cons. Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea nr. 110/2007.
Se trece la punctul 2 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea imobilului înscris în CF 629 Bistra.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Giurgiu Marcel -viceprimar, pentru
a prezenta referatul înreg. sub nr. 8709/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local arată că aceasta a avizat favorabil .
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii nu sunt.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Andreş Ioan Călin pentru a
prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre prezentat.În unanimitate,Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 111/2007.
Se trece la punctul 3 înscris pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Cîmpeni
a unui imobil.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-rei Napeu Alina-consilier ADPP ,
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9520/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
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Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu întrabă dacă există o soluţie pentru ca terenul în
discuţie să rămână în domeniul public al or. Cîmpeni.
D-na secretar Rădac Cristina precizează că a fost pusă la dispoziţia
Consiliului local senţinţa civilă 669/2007 definitivă şi executorie, prin care se
dispune anularea disp. 1827/2007 şi obligă primarul or. Cîmpeni să emită o
dispoziţie de restituire în natură a imobilului.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu consideră că trebuie găsită o soluţie pentru a se
cumpăra suprafaţa de teren necesară pentru completarea terenului de fotbal.
Dl. cons. Lazea Marius Bazil precizează că din discuţiile avute cu mandatarul
proprietarei aceasta solicită 100 euro /mp şi va vinde întreaga suprafaţă nu pe
parcele.Pentru realizarea terenului de fotbal trebuie găsite surse financiare ca
terenul să se cumpere de la proprietari având în vedere că cea mai mare parte
a acestuia este revendicat.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Andreş Ioan Călin pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat.În unanimitate, Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 112/2007.
În încheierea şedinţei d-nul cons. Drăgoiu Gheorghe anunţă că joi 13.09.2007
ora 1700 are loc şedinţa comisiei Activităţi sociale-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
d-nul.cons.MUCEA NICOLAE DĂNUŢ
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SECRETAR
RĂDAC CRISTINA

