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Proces – verbal 

 Încheiat azi joi 11 august 2022 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Coroisânmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 5 august 2022 cu Dispoziţia primarului nr.179. 

Absenteazӑ domnii consilieri Lupșa Vasile Sorin, Lupșa Rodica și domnul 

viceprimar Bartos Martin Csaba care au informat cӑ nu vor putea da curs convocӑrii.  

Delegatul sătesc Deneş Florin participӑ la ședințӑ. 

Atmosfera este marcatӑ de ȋncetarea din viațӑ a soției viceprimarului comunei 

astfel sedința debuteazӑ cu pӑstrarea unui moment de reculegere. 

 Domnul primar mulțumește celor prezenți pentru faptul cӑ s-au prezentat la 

ședințӑ și solicitӑ sӑ se aleagӑ un nou președinte de ședințӑ. Domnul Moldovan Cӑlin ȋl 

propune pe domnul Gȃndilӑ Doru care este ales cu unanimitate de voturi președinte de 

ședințӑ, pentru urmӑtoarele trei luni, adoptȃndu-se cu unanimitate de voturi 

HCLnr.25/2022.            

 Domnul Gȃndilӑ preia conducerea lucrӑrilor ședinței  si supune la vot proiectul 

Ordinii de zi  transmis cu 5 zile înainte de data şedinţei : 

1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședințӑ. 

2. Proiect de Hotӑrȃre privind aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural Șoimuș, str. Principală, 

nr. 143, Comuna Coroisânmărtin, Județul Mureș”, în vederea depunerii prin 

Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Valul Renovării. 

Ordineaa de Zi este adoptată cu unanimitate de voturi. 

Secretarul dӑ citire procesului-verbal al ședinței anterioare care este aprobat cu 

unanimitate de voturi.  

Primul punct de pe Ordinea de zi fiind epuizat se trece la punctual 2 privitor la 

aprobarea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și 

modernizarea Căminului Cultural Șoimuș  la care domnul primar dӑ citire proiectului 

de hotӑrȃre concluzionȃnd cӑ ȋn urma unei noi expertize obiectivul se ȋncadreazӑ ȋn 

condițiile impuse de Programul derulat prin PNRR, Cӑminul aflȃndu-se ȋntr-o stare 
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avansata de degradare iar renovarea acestuia constituie o prioritate. Nu sunt discuții 

astfel HCL nr.26/2022 este adoptatӑ cu unanimitate de voturi de cӑtre cei prezenți. 

Dupӑ parcurgerea Ordinii de Zi domnul primar readuce ȋn discuție problema 

amplasamentului viitoarei capele mortuare din satul Coroisȃnmӑrtin pentru care a 

identificat o locație ȋn proximitatea cimitirului iar la ședința urmӑtoare va propune 

aprobarea intabulӑrii terenului și a construcției existente pe acesta, urmȃnd ca ȋn viitor 

construcția existentӑ sӑ fie modernizatӑ și adaptatӑ astfel ȋncȃt sӑ poatӑ fi utilizatӑ ca și 

capelӑ. In urma discuțiilor se ajunge la concluzia cӑ și ȋn satul Odrihei unde existӑ mai 

multe confesiuni religioase soluția potrivitӑ pare sӑ fie o capela administratӑ de cӑtre 

primӑrie amplasatӑ pe un teren proprietatea comunei. 

In final, depӑnȃnd amintiri legate de persoana decedatӑ, se discutӑ chistiuni 

privind  prezența la ȋnmormȃntare ȋn formӑ organizatӑ și sprijinul acordat familiei. Toți 

cei prezenți evocӑ fragilitatea ființei umane ȋn fața bolilor și a fatalitӑții motiv pentru 

care considerӑ cӑ mai multӑ bunӑtate s-ar impune ȋn relațiile interumane inclusiv ȋn 

privința funcționӑrii instituțiilor de pe raza comunei.       

 Nemaifiind alte discuții domnul președinte declarӑ ȋnchise lucrӑrile ședinței. 

 

 

 

 

Președinte de ședințӑ,                                                   Contrasemneazӑ, 

Gȃndilӑ Doru                                           Secretar general : Pop Mircea 

 

 

 

  

 


