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Proces – verbal 

 Încheiat azi vineri 21 octombrie 2022 cu ocazia derulării şedinţei 

extraordinare cu convocare de ȋndatӑ a Consiliului Local Coroisânmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 20 octombrie 2022 cu Dispoziţia primarului 

nr.216. 

De la şedinţa absenteazӑ domnii consilieri Gȃndilӑ Doru, Lupșa Vasile Sorin, 

Szekely Ana Maria și Varga Rebeka. La ședințӑ este prezent delegatul sătesc Deneş Florin. 

Domnul primar explicӑ faptul cӑ a fost nevoit sӑ convoace de ȋndatӑ consiliul local 

ȋntucȃt  data de 24 octombrie este ultima zi ȋn care se pot efectua completӑri la 

documentația privind proiectul de achiziționare buldoexcavator iar termenul ar fi depӑșit 

dacӑ punctual ar rӑmȃne pentru ședința ordinarӑ iar achiziția buldoexcavatorului este 

prioritarӑ pentru comunӑ. Deasemenea domnul primar spune cӑ va trebui propus un 

președinte de ședințӑ pentru ședințӑ ȋntrucȃt președintele ales domnul Gȃndilӑ Doru nu a 

putut da curs convocӑrii. 

Se recurge la propuneri, domnul Tӑnasӑ Mircia ȋl propune pe domnul Bartos Martin 

Csaba care este ales ȋn unanimitate președinte pentru ședința extraordinarӑ. 

 Domnul președinte preia conducerea lucrărilor şedinţei  si supune la vot proiectul 

Odinii de zi  transmis de ȋndatӑ : 

1. Proiect de hotӑrȃre privind aprobarea modificӑrii și completӑrii  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 38 din 06.09.2021 privind  implementarea proiectului 

„Achiziție buldoexcavator cu atașamente de către comuna  Coroisânmărtin - 

județul Mureș”.  

Ordineaa de Zi este adoptată cu unanimitate de voturi. 

In continuare secretrul dӑ citire procesului-verbal al ședinței anterioare care este 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar dӑ citire Proiectului de Hotӑrȃre și explicӑ faptul cӑ  datoritӑ creșterii 

prețurilor, operatorii economici autorizați de pe teritoriul țării, nu au putut oferta utilajul și 

echipamentele aferente cu încadrarea în bugetul proiectului stabilit inițial, întrucât ofertele 

de preț în această perioadă și în contextul global, se modifică lunar sau chiar la 2 
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săptămâni suma necesar a fi suplimentatӑ este de 2.526,00 euro fără TVA, valoare care se 

suplimentează în categoria cheltuielilor neeligibile. 

Nu sunt discuții astfel cӑ HCL nr.31/2022 se adoptӑ cu unanimitate de voturi. 

Dupӑ epuizarea Ordinii de Zi domnul primar anunțӑ cӑ pentru sӑptӑmȃna care 

urmeazӑ va convoca ședintӑ ordinarӑ secretarul general completȃnd cӑ chiar la data 

prezentei ședințe se va transmite convocatorul .     

Nemaifiind alte discuții domnul primar mulțumește pentru participare mai ales cӑ 

termenul de convocare a fost scurt. 

 

 

 

            

Preşedinte de şedință,                                                Contrasemnează   secretar general, 

   Bartos Martin Csaba                                                                  Pop Mircea 

 

 

 


