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Proces – verbal 
 
 

încheiat azi 1 iunie 2011 cu ocazia derulării şedinţei ordinare de consiliu 
local 

 
 Sedinţa a fost convocată la data de 26 mai 2011 cu Dispoziţia 
nr.274/2011. 
 Secretarul anunţa ca din totalul de 9 consilieri sunt prezenţi 9. 
 Domnul primar anunţă că va trebui desemnat un nou preşedinte de 
şedinţă. 
 Domnul Suciu Gheorghe Iuliu o propune pe d-na Nemes Viorica care 
este votată în unanimitate. 
 D-na preşedinte aleasă Nemes deschide lucrările şedinţei şi  supune la 
vot procesul verbal al şedinţei anterioare care a fost dat spre studiere cu 5 
zile înainte de data şedinţei. 
 Procesul- verbal este adoptat cu unanimitate de voturi de către cei 
prezenţi. 
 Doamna preşedinte supune la vot proiectul Ordinii de Zi care a fost 
dat spre studiere cu 5 zile îninte de data şedinţei. 

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiţii ,, Modernizare drum comunal 
DC 63 Coroisinmartin – Soimuş. 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea preluării în administrare de 
către MADR a obioectivului ,, Modernizare drumuri interioare în 
comuna Coroisînmartin, judeţul Mureş, cu lungimea de 2300 ml  şi 
a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna Coroisînmartin, 
judeţul Mureş din domeniul public al UAT, pe perioada realizării 
Proiectului prin Programul Naţional de dezvoltare a infrastructurii. 

 Nefiind alte propuneri Ordinea de Zi este adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 Punctul I fiind epuizat se trece la pct.2 pentru care domnul primar 
prezintă o expunere de motive în acre reafirmă că în cursul anului va avea 
loc asfaltarea DC 63, MDRT aprobând asfaltarea a 2,3 Km de drum. 
 Desigur domnii consilieri au fost entuziasmaţi de situaţia prezentată şi 
îşi exprimă speranţa că în viitor se vor realiza şi alte investiţii importante. 
 Hotărârea cu nr.12 este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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 Pentru punctul 3, care are obiect asemănător  cu cel anterior, nu se 
ridică probleme, unitatea de acţiune a consilierilor este determinantă în cazul 
în care se încearcă realizarea de investiţii durabile. 
Domnul primar aminteşte că sunt necesare unele proceduri prealabile iar 
preluarea de către MDRT a drumului, în administrare, este una dintre 
acestea. 
 Se supune la vot HCL nr.13 este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 După epuizarea Ordinii de Zi domnul primar anunţă că se va realiza 
un program artistic cu ocazia Zilei copilului iar în data de 2 iunie se vor 
comemora eroii cerând în acest sens sprijinul consilierilor. 
  

Nemaifiind alte discuţii domnul Popovici Teodor declară închise 
lucrările şedinţei. 

 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte,                                                              

  Nemes Viorica                                                                      Contrasemnează 
                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                Pop Mircea 

 


