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PROCES – VERBAL
Incheiat azi 28.05.2015 ,cu ocazia convocarii in sedinta cu convocare de indata a Consiliului
Local al comunei, Martinesti,judetul Hunedoara :
Sunt prezenti 8 consilieri din totalul de 9 ,respectiv domnii consilieri :Kiss
Andrei , Botescu Adinel Ioan, Mihaiesc Ioan,
Burs Ioan, Indrei Antone , Popan Ioan si Iancu
Eugen si Tiranesc Minel 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
Convocarea sedintei s-a facut cu respectarea dispozitiilor art.39 alin.1 din Legea
nr.215/2001,prin Dispozitia Nr.27/2015 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 8 voturi pentru
Se da cuvintul in continuare
proiectul ordinii de zi :

domnului primar

Barcean Nicolae pentru a prezenta

1. Proiect de hotarare privind privind asocierea Comunei Martinesti , , prin Consiliul Local al
Comunei Martineşti cu Municipiul Orastie, , Comuna Beriu si comuna Turdas., în vederea
aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR ORASTIE
2. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de naveta pentru cadrele didactice de la
Scoala Primara Martinesti
3. Proiiect de hotarare privind incheierea contului de executie bugetara pe anul 2014 a
Comunei Martinesti
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei
MARTINESTI
5. 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 domnul primar Barcean Nicolae
Se trece la discutii
Domnul Tiranesc Minel intreaba daca s-au facut progrese in ceea ce priveste introdicerea
apei potabile si mai ales daca Apazor a intocmit master plan pentru apa potabila

Domnul primar Barcean Nicolae raspunde ca da, acestia introducand documentatie la
Bucuresti, aratand ca urmaeaza a se modifica studiul de fezabilitate pentru a aduce apa, urmana
ca introducerea apei sa sa faca prin inmvestitie proprie pe banii comunei Martinesti nu pe fonduri
europene.
De asemenea domnul Tiranscu Minel propune ca la modificarea studiului de fezabilitate
proiectantul sa se deplaseze in teren cu angajatii primariei
Domnul primar Barcean Nicolae arata ca asa se va intampla.
Proiectul de hotarare este adoptat cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau abtineri
Se adopta Hotararea nr. 21/2015
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
Proiectul de hotarare este adoptat cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea nr. 22/2015
Se trece la al treilea 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
Proiectul de hotarare este adoptat cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea nr. 23/2015
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
Proiectul de hotarare este adoptat cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea nr. 24/2015
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi – Diverse
Domnul Indrei Antone arata ca referitor la camerele de luat vederi sunt 3 oferte in discutie
iar din discutie cu domnul Botescu Adinel rezulta ca sunt solutii mai ieftine propunand sa se
imbratiseze o solutie mai ieftina.
Domnul Tiranescu Minel intreaba de cate camere este vorba de 2 camere? Care ar trebui
sa fie cu infrarosu sa se vada si noaptea.
Domnul B urs Ioan aduga ca trebuie sa fie vizibil pe timp de noapte si numarul de la
masina.
D-l Oprinescu Sorin ridica problema salii de la Tamasasa de la camin care trebuie reparata
D-l primar Barcean Nicolae arata ca se va tine cont si se vor aloca bani la rtectificare.
De asemenea domnul Oprinescu Sorin arta ca trebuie gasita o solutie cu gunoiul pentru
cand expira contractul si ar trebui prelungit.

Domnul Tirnescu Minel arata ca la rectificarea bugetara ar trebui prinsa refacerea santului
de la Gaspar in Dancu Mic, la fel ar trebui refactuta adresa la drumurile judetene referitor la
drumuri.
Domnul Mihaesc semnaleaza ca luminile la Dancu Mare nu mai merg de o luna de cand sa schimbat ceasul.
Domnul Kiss Andrei semnaleaza situatia de la Caminul Cultural Jeledinti referitor la santuri
care ar trebui curatate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Kiss Andrei

SECRETAR
POPON DRAGOS CLAUDIU

