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Proces – verbal 

 

 Încheiat azi luni 28 noiembrie 2022 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Coroisânmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 21 noiembrie 2022 cu Dispoziţia primarului 

nr.236/2022. 

La ședințӑ participӑ toți consilierii locali. Primarul comunei domnul Comerzan 

Nicolae absenteazӑ din motive medicale astfel cӑ proiectele de hotӑrȃre sunt susținute de 

cӑtre domnul viceprimar domnul Bartos Martin Csaba. Delegatul sătesc Deneş Florin 

participӑ deasemenea la ședințӑ. 

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

ședințӑ și solicitӑ sӑ se aleagӑ un nou președinte de ședințӑ. Domnul Popovici Teodor o 

propune pe doamna Lupșa Rodoca care este aleasӑ cu unanimitate de voturi președinte 

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

HCLnr.36/2022.            

 Doamna Lupșa 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 aderării unei unităţi administrativ 

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 

3. Proiect de Hotӑrȃre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ 

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 

4. Proiect de Hotӑrȃre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din județul Mureș, în perioada 

2014-2020, Zona LUDUȘ-GREBENISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT 

Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT 

Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie. 

5. Proiect de hotӑrȃre privind modificarea HCL nr.27/29.09.2022. 

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 punctul 2 privitor la 

aprobarea  aderării unei unităţi administrative-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.   
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Domnul viceprimar dӑ citire Proiectului de hotӑrȃre din care rezultӑ cӑ este vorba 

despre UAT Sȃngeorgiu de Pӑdure care dorește aderarea la Aqua Invest Mureș. Nu sunt 

discuții HCL nr. 37/2022 se adopțӑ cu unanimitate de voturi  

Pentru punctual 3 domnul viceprimar dӑ citire proiectului de hotӑrȃre subliniind 

cӑ este vorba de aceiași problematicӑ ca și la punctul anterior doar cӑ este vorba de 

aderarea UAT Papiu Ilarian. Nu sunt discuții HCL nr.38/2022 se adoptӑ cu unanimitate 

de voturi. 

In continuare  privitor la aprobarea Strategiei tarifare pentru zona Luduș-

Grebenișu de Cȃmpie domnii consilieri ȋși manifestӑ speranta cӑ ȋn scurt timp și zona 

din care face parte comuna Coroisȃnmӑrtin va face obiectul unui proiect de hotӑrȃre 

asemӑnӑtor, domnii consilieri sesizȃnd faptul cӑ unele promisiuni fӑcute de cӑtre 

domnul director al Aquaserv, prezent ȋn primӑvarӑ la ședința consiliului local,  au 

depȃsit termenele, secretarul spunȃnd cӑ a asistat la o discuție telefonicӑ nu demult ȋn 

care același domn director l-a asigurat pe domnul primar cӑ lucrurile stau la fel cum a 

promis. Se supune la vot HCL nr.39/2022 se adoptӑ cu unanimitate de voturi.  

Pentru ultimul punct  privitor la modificarea și completarea unei HCL adoptatӑ ȋn 

luna septembrie 2022, domnul viceprimar dӑ citire proiectului de hotӑrȃre dupӑ care 

secretarul general explicӑ faptul cӑ executantul lucrӑrii a solicitat modificarea și 

completarea hotӑrȃrii adoptate ȋntrucȃt la OCPI se solicitӑ inserarea categoriei de 

folosințӑ a terenului ȋn cuprinsul hotӑrȃrii altfel se riscӑ respingerea documentației. Nu 

sunt discuții astfel HCL nr.40/2022 se adoptӑ cu unanimitate de voturi.  

Dupӑ epuizarea Ordinii de Zi domnul viceprimar informeazӑ cӑ intenționeazӑ sӑ 

acorde și ȋn acest an pachete cu dulcuri pentru copiii din comunӑ, domnii conslieri fiind 

de acord cӑ ȋnaninte de Sӑrbӑtori copiii așteaptӑ aceste pachete.      

Nemaifiind alte discuții domnul președinte declarӑ ȋnchise lucrӑrile ședinței. 

 

 

 

 

Președinte de ședințӑ,                                                   Contrasemneazӑ, 

Lupșa Rodica                                                Secretar general : Pop Mircea 
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