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PROCES – VERBAL
Incheiat azi 09.02.2015 ,cu ocazia convocarii in sedinta ordinara a Consiliului
Local al comunei, Martinesti,judetul Hunedoara :
Sunt prezenti 8 consilieri din totalul de 9 ,respectiv domnii
consilieri :Kiss Andrei , Tirănescu Ioan Minel, Botescu Adinel Ioan, Mihaiesc Ioan,
Burs Ioan, Indrei Antone , , si Iancu Eugen si Popan Ioan precum si delegatii satesti
ai satelor Magura si Tamasasa, domnul Iar Sorin si Oprinescu Sorin
In continuare se arata ca se intruneste cvorumul necesar
pentru desfasurarea lucrarilor sedintei,fiind nevoie pentru aprobarea proiectelor de
hotarare de votul majoritatii membrilor prezenti. ,
Lucrarile s-au desfasurat in limba romana,limba oficiala a statului.
La sedinta participa dl.Barcean Nicolae-primarul comunei Martinesti,
Participa,deasemenea domnul Popon Dragoş secretar , domnul Radulesc Ionica
Marinel –inspector in cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei
Martinesti, si doamna Farkas Veres Ali Lenke – inspector in cadrul aparatului de
specialitate a primarului Comunei Martinesti
Convocarea sedintei s-a facut cu respectarea dispozitiilor art.39 alin.1 din
Legea nr.215/2001,prin Dispozitia Nr.7/2015 a Primarului comunei Martinesti.
Se supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara ,care se afla
pe masa de lucru a d-lor consilieri si care se aproba cu 9 voturi pentru
Se da cuvintul in continuare domnului primar Barcean Nicolae pentru a
prezenta proiectul ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Martinesti pe
anul 2015 si estimari pe anul 2016-2018
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii pe anul 2015 si estimari pe anul 2016-2018.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de achizitii a Comunei Martinesti
pe anul 2015.
4. Proiect de hotarare privind constituirea unitatii locale de sprijin a Comunei
Martinesti
5. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de naveta
pentru cadrele didactice de la Scoala Primara Martinesti
6. Diverse

Se aproba proiectul ordinii de zi cu 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0
abtineri.
Se trece la primul punct al ordinii
Se prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate de catre presedintele comisiei
care este favorabil :
Se dă citire proiectului de hotărâre de către doamnaFarkas Veres Ali Lenke
– inspector in cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Martinesti
Se trece la discutii.
Domnul Indrei Antone intreaba daca nu este mai eficienta turnarea de beton
si nu de asfalt.
Domnul Iancu Eugen arata ca nu este de acord cu bugetul apreciind ca
34000 pentru niste statii de autobuz sunt prea multi bani , 500000 de lei la Dancu
Mare la Caminul Cultural sunt prea multi bani, air la Scoala Martinesti s-au alocat
multi bani considerand ca nu este normal sa jucam fotbal si sa nu avem apa..
Domnul Popan apreciaza ca stiile de autobuz nu pot costa mai mult de
20.000 lei.
Domnul Radulesc Ionica intervine si arata ca pretul de 34.000 lei include si
montarea, autorizatiile si avizele.
Domnul Tiranesc Minel considera ca alocarea sumei la scoala nu se justifica.
Intr-adevar gardul trebuie inaltat dar montarea unei instalatii de nocturna nu este
oportuna, iar referitor la staiile de autobuz intreaba cat costa o statie. De asemenea
si domnul Tiranescu Minel opineaza ca alocarea unei sume la Caminul Cultural din
Dancu Mare nu este justificata.
Domnul Iar Sorin Silviu arata ca alocarea unei sume de 50000 lei pentru
pietruire este insuficienta avand in vedere ca ploaia va spala tot balstul si piatra de
pe drum Domnul Iar Sorin Silviu apreciaza ca bani alocati la scoala nu se justifica.
Ca raspuns la cele ridicate domnul primar Barcean Nicolae apreciaza ca nu
este o suma mare deoarece acest pret include si caietul de sarcini proiectul, aratand
totodata ca a luat o aferta cu staia construita de Primaria Orastie in fata magazinului
Palia care a costat 8500 lei plus TVA bucata.
Domnul Iancu Eugen arata ca ar trebui sa se faca si drum la Jeledinti .
Domnul primar Barcean Nicolae arata ca la Jeledinti este nevoie de o
investitie mai mare pew cand la Martinesti vorbim de un numar aprox de 700 m de
drum.
Domnul Iancu Eugen arata ca ar trebui bagata apa in Comuna Martinesti.
Domnul Indrei Antone arata ca ar trebui asfaltat macar pana la fantana la
Pogacia pentru ca atunci cand oamneii merg dupa apa se murdaresc este mult
noroi.
Domnul Tiranesc Minel Ioan arata ca paza obstesca nu mai exista, drept
pentru care ar trebui analizata posibilitatea instalarii camerelor de luat vederi.
Domnul Indrei Antone arata ca ar trebui instalate si indicatoare rutiere. Lucru
cu care este de acord si domnul Tiranesc Minel Ioan.

De asemenea domnul Tiranesc Minel arata ca la Dancu Mic sew plang
oamenii ca n-au apa
Domnul Botesc Adinel propune ca sa fie ascultati si cetatenii care sunt
prezenti in numar mare la sedinta de buget
Astfel :
Doamna Vincze Irina arata ca lka Jeledinti curg veceurile in santuri, aratand
ca oamenii arunca gunoiul in lunca si propune ca pe viitor si la Jeledinti sa fie ridicat
gunoiul
Domnul Fqarkas Veres Csaba arata ca si la Caminul Cultural din Jeledinti ar
trebui facuta o soba de teracota
Domnul Szekely Atilla arata ca ar trebui finalizata reparatia la biserica
reformata.
Domnul Candroi Ioan arata ca la Dancu Mare nu mai este apa in fantana de la
Plesea.
Domnul Blaga Nicolae Rusalin arata ca si la Jeledinti ar trebui curatata finatana
satului .
DE asemnea sintetizand domnul Indrei antone sdolicita sa se consemneze ca
pe lanaga cele aratate mai sus mai propune ca intrarea in Comuna Martinesti sa fie
supravegheata video, sa se instaleze panouri si sa se decolmateze santul de la
Holeanca
Domnul Oprinescu Sorin arata ca ar trebui introdus un tub pe sub strada la
Tamasasa la Todea, santul de langa casa luiu Vucea si statie de autobuz
Domnul Popan Ioan arata ca la Jeledinti ar trebui asfaltat in Cornet si pe strada
la Stefan
Domnul Tiranesc Minel arata ca la Dancu Mic santul decolmatat si daca se poate
cimenta.
Domnul Mihaesc Ioan arata ca la Dancu Mare
ar trebui valee pe pasune iar
domnul Kis andrei arata ca ar tebui santuri la Jeldinti.
Se supune la vot
Proiectul de hotarare se respinge cu 2 voturi pentru si 6 abtineri, pentru votand
domnii consilieri Botescu Adinel si Mihaesc Ioan, si s-au abtinut domnii consilierii
Iancu Eugen, Tiranesc Minel Ioan, Burs Ioan, Kiss Andrei, Popan Ioan, si Indrei
Antone. Proiectul de hotarare a intrunit 0 voturi impotriva
Se trece la al doilea punct al ordinii de zi
Se prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate de catre presedintele comisiei
care este favorabil :
Se dă citire proiectului de hotărâre de către domnul primar Barcean Nicolae
Se trece la discutii
Nu sunt discutii
Se supune la vot
Proiectul de hotarare se adopta cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 4/2015

Se trece la al treilea l punct al ordinii
Se prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate de catre presedintele comisiei
care este favorabil :
Se dă citire proiectului de hotărâre de către domnul primar Barcean Nicolae
Se trece la discutii.
Consilierii arata ca discutiile purtate la proiectul de hotarare p[rivind
aprobarea bugetului local privesc si acest proiect de hotarare
Se supune la vot
Proiectul de hotarare se respinge cu 2 voturi pentru si 6 abtineri, pentru votand
domnii consilieri Botescu Adinel si Mihaesc Ioan, si s-au abtinut domnii consilierii
Iancu Eugen, Tiranesc Minel Ioan, Burs Ioan, Kiss Andrei, Popan Ioan, si Indrei
Antone. Proiectul de hotarare a intrunit 0 voturi impotriva
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi.
Se prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate de catre presedintele comisiei
care este favorabil :
Se dă citire proiectului de hotărâre de către domnul primar Barcean Nicolae
Se trece la discutii.
Nu sunt discutii
Se supune la vot
Proiectul de hotarare se adopta cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 5/2015
Se trece la al cincilea al ordinii de zi.
Se prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare.
Se prezinta raportul comisiei de specialitate de catre presedintele comisiei
care este favorabil :
Se dă citire proiectului de hotărâre de către domnul primar Barcean Nicolae
Se trece la discutii.
Nu sunt discutii
Se supune la vot
Proiectul de hotarare se adopta cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 6/2015
Se trece la al saelea al ordinii de zi
Diverse
Nu sunt discutii
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