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Proces – verbal 

 Încheiat azi joi 28 octombrie 2022 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Coroisânmărtin, 

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

nr.217/2022. 

Absenteazӑ domnul consilier Suciu Gheorghe Iuliu. Delegatul sătesc Deneş 

Florin participӑ la ședințӑ. Deasemenea este invitatӑ ȋn ședințӑ doamna inspector la 

compartimentul contabilitate și resurse umane, Dan Andrea Cristina. 

Domnul primar mulțumește domnilor consilieri cӑ au dat curs convocӑrii iar 

domnul președinte Gȃndilӑ Doru dӑ citire Ordinii de Zi : 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordarii unei indemnizatii pentru o 

persoanӑ cu handicap. 

2. Proiect de hotӑrȃre privind validarea rectificӑrii de buget efectuatӑ prin 

Dispoziția primarului nr.205/2022. 

3. Proiect de hotӑrȃre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022. 

4. Proiect de hotӑrȃre privind aprobarea devizului general actualizat faza PT ȋn 

baza OUG nr.64/2022 si a Ordinului 1586/2022 pentru obiectivul de investiţie 

„Reabilitare, extindere şi dotare infrastructură educatională pentru 

învăţământ obligatoriu, unitate situată în satul Coroisinmărtin şi satul 

Odrihei, comuna Coroisȃnmӑrtin”. Doamna consilier Szekely Ana Maria spune 

cӑ se  abtine de la votul Ordinii de Zi și cӑ nu va vota la punctele doi și trei privind 

rectificarea bugetului local.  

Ordinea de Zi este adoptată cu 9 voturi pentru. 

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

unanimitate de voturi. 

Se trece la primul punct privind aprobarea acordӑrii unei indemnizatii pentru o 

persoanӑ cu handicap, la care nu sunt discuții, HCL nr.32/2022 se adoptӑ cu unanimitate 

de voturi. 

In continuare domnul primar dӑ citire punctului 2 privind validarea rectificӑrii de 

buget efectuatӑ prin Dispoziția primarului nr.205/2022 la care doamna inspector, invitatӑ 

ȋn ședințӑ explicӑ faptul cӑ rectificarea a fost necesarӑ deoarece banii au fost alocați dupӑ 

ce a avut loc ședința ordinarӑ din luna septembrie și nu se justifica convocarea de ȋndatӑ a 

consiliului local. Nu sunt discuții HCL nr.33/2022 se adoptӑ cu 9 voturi pentru și o 

abținere, doamna Szekely Ana Maria a menționat cӑ se abține.  

Pentru punctul 3 privind rectificarea de buget tot doamna Dan Andrea Cristina, 

face precizӑrile necesare privind capitolele bugetare la care se face rectificarea și 

repartizarea sumelor, precizȃnd cӑ suma cea mai mare o reprezintӑ bursele școlare pentru 
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care sumele primite par insuficiente, dar absențele școlare pot influența numӑrul final al 

burselor alordate. Domnul Gȃndilӑ Doru recomandӑ ca elevii care absenteazӑ sӑ fie 

sancționați drastic astfel ȋncȃt sӑ existe motivație pentru participarea la cursuri, toatӑ 

lumea fiind de acord cӑ fӑrӑ educație comunitӑțile care au probleme de adaptare socialӑ 

nu vor ȋnregistra nici un fel de progres. Se trece la vot HCL nr.34/2022 se adoptӑ cu 9 

voturi pentru și o abținere, ȋn persoana doamnei Szekely Ana Maria.  

Pentru ultimul punct de pe Ordinea de Zi privind aprobarea devizului general 

actualizat faza PT ȋn baza OUG nr.64/2022 si a Ordinului 1586/2022 pentru obiectivul de 

investiţie „Reabilitare, extindere şi dotare infrastructură educatională pentru învăţământ 

obligatoriu, unitate situată în satul Coroisinmărtin şi satul Odrihei, comuna 

Coroisȃnmӑrtin” domnul primar dӑ citire proiectului de hotӑrȃre și ȋncearcӑ sӑ ofere unele 

explicații privind necesitatea adoptӑrii hotӑrȃrii. Domnul Gȃndilӑ Doru remarcӑ o 

diferențӑ ȋntre devizul  din luna iulie și cel actual astfel cӑ domnul primar apeleazӑ la o 

intervenție a consultantului domnul Tamaș care explicӑ faptul cӑ se ȋncearcӑ pe toate 

cӑile scӑderea cheltuielilor neeligibile și creșterea celor eligibile, spunȃnd cӑ se va 

elimina chiar și sala de sport din cuprinsul proiectului. Domnul Gȃndilӑ spune cӑ dupӑ 

cunoștințele dȃnsului aceste proiecte nu pot fi modificate, domnul Tamaș insistȃnd cӑ a 

primit garanții cӑ se va putea modifica proiectul iar cheltuielile neeligibile vor scӑdea 

pȃnӑ la o sumӑ suportabilӑ de cӑtre UAT și cӑ blocajul este la nivel de țarӑ nu doar la 

Coroisȃnmӑrtin. Domnul președinte Gȃndilӑ Doru deși spune cӑ are serioase ȋndoieli ȋn 

privința garanțiilor date de cӑtre consultant și precizeazӑ cӑ se va informa și din alte 

surse, supune proiectul de hotӑrȃre la vot astfel HCL nr.35/2022 este adoptat cu 

unanimitate de voturi.  

  

Nemaifiind alte discuții ședința se ȋncheie. 

 

 

 

Președinte de ședințӑ,                                                   Contrasemneazӑ, 

Gandilӑ Doru                                             Secretar general : Pop Mircea 

 

 

 

  

 


