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PROCES – VERBAL
Incheiat azi 30.06.2015 ,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 , Botescu Adinel Ioan, Mihaiesc Ioan, Burs Ioan, Indrei Antone , Iancu Eugen si Tiranesc
Minel Ioan, Coman Mihai 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.30/2015 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 modificarea planului de achizitii a Comunei Martinesti pe anul 2015.
2. Proiect de hotarre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ( DALI)
si a principalilor indicatori tehnico - economici pentru proiectul Modernizare strazi in satul
Martinesti, Comuna Martinesti, Judetul Hunedoara
3. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de naveta pentru cadrele didactice de la
Scoala Primara Martinesti.
4. 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 arata ca la sedinta anterioara a pus problema santului de la
Gavrila in Dancu Mic si intreaba daca s-a facut ceva.
Domnul Burs Ioan arat ca ar trebui stabilit un necesar de materiale si lucrarea sa se poata
face in sat
Domnul primar Barcean Nicolae arata ca va trebui analizata problema pentru a vedea de
unde gasim bani./

Se supune spre aprobare
Proiectul de hotarare este adoptat cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea nr. 25/2015
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
Domnul primar Barcean Nicolae arat ca mai trebuie intocmita expertiza, audit si emisa
autorizatiea de construire, urmand ca pentru licitatie sa fie numita o comisie
Proiectul de hotarare este adoptat cu 8 voturi pentru neexistand voturi impotriva sau
abtineri
Se adopta Hotararea nr. 26/2015
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. 27/2015
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi
Diverse
Domnul Coman Mihai ridica problema gunoiului avand in vedere ca din luna iulie expira
contractul de delegare a gestiunii catre Salubritate Deva
Domnul primar Barcean Nicolae arata ca se urmareste incheierea unui contract prin care
sa se implementeze conteinere stradale, contractul sa fie incheiat cu Consiliul Local, trebuind a fi
stabilita o taxa pentru locuitaorii comunei Martinesti.
Domnul Mihaesc Ioan intreaba ce se intampla cu lemnele pentru ca ne e voie sa tai si vor
trebui aduse lemne pentru iarana
Domnul primar Barcean Nicolae arata ca va intocmiun necesar de documente, pe care il si
prezinat consiliului in schita, prin care sa se obtina autorizarea marcarii si taierii de arbori din
padurile proprietatate personala

PRESEDINTE DE SEDINTA
Mihaesc Ioan

SECRETAR
POPON DRAGOS CLAUDIU

