
RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TOMESTI

PROCES-VERBAL

            Incheiat astazi 19.07.2018 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei
Tomesti .
             Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr.46 din 
12.07.2018  în conformitate  cu prevederile art.39 (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată  , cu modificarile si completarile ulterioare .
             Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti  prin afişare la
sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile  de afişaj din comuna Tomesti .
             Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 12.07.2018 conform tabelului
existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei. 
             Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI  .
              D-na  secretar  , Giurgiu Sanda   , declară deschise lucrările şedinţei informând
consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 8, lipseste motivat dl.consilier
Florea Dorin-Florin, fiind plecat din localitate in interes de serviciu , sedinta fiind legal
constituita .
              În continuare ,informează consilierii că , la şedinţă nu participă  dl. Vasiu
Adrian-Viorel -primarul comunei,  acesta fiind plecat  la OJFIR Timisoara in vederea
depunerii scrisorii de informatii suplimentare pentru Construirea terenului multisport din
loc. Steia, comuna Tomesti si a mandatat pe dl.viceprimar Tamas Tiberiu-Octavian  sa
conduca  lucrarile  sedintei  conform art.57  (2)  din  Legea  administraţiei  publice  locale
nr.215/2001, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare .              

              Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar al comunei Tomesti  reaminteşte
consilierilor  locali  prezenţi,  prevederile  art.  46  din  Legea  215/2001  a  administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, 
fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al
patrulea incluşi , are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor 
consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea 
poate fi introdusă de orice persoană interesată”.          
                Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar Giurgiu Sanda, , consultă
consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului verbal de la şedinţa anterioară .
Luând  la  cunoştiinţă  şi  nefiind  obiecţiuni  sau  observaţii,  supune  votului  deschis  al
consilierilor  procesul  verbal,  fiind  aprobat  cu  unanimitate  de   voturi  a  consilierilor
prezenţi.  
                 În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul comunei ,da cuvantul   d-lui
viceprimar Tamas Tiberiu-Octavian  sa  prezinte ordinea de zi
                 Dl. viceprimar, prezintă următoarea  

ORDINE DE ZI  :



            1.  Proiect  de hotarare privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

                 Initiat de primar.

            2.  Proiect  de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General si a 
Regulamentului local de urbanism al comunei Tomesti. 
                 Initiat de primar.

             3. Proiect de hotarare  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în 
Registrul agricol pentru semestrul I  al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi    
                 Initiat de primar.

             4. Raport privind starea economica , sociala si de mediu a comunei Tomesti.

             Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a 
putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind
aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi.

                                 X                                                    X

                                                             X

             Continuând lucrările şedinţei ,
             
La  pct.  1  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  dlui  viceprimar  Tamas  Tiberiu-
Octavian   pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
               Dna.consilier OLAR TANIA   propune presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni pe dl. consilier OPRISA SIMONEL-FLORIN    .
               Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-na . secretar GIURGIU SANDA , secretarul
comunei  ,  supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu
titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 8  voturi „pentru” 
( lipseste motivat dl. Florea Dorin-Florin) fiind adoptată hotărârea nr. 27  .

La  pct.  2  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  dlui  viceprimar  Tamas  Tiberiu-
Octavian pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
                 Nefiind înscrişi la cuvânt,  d-nul. OPRISA SIMONEL-FLORIN    ,
preşedintele de şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre,
începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 8  voturi
„pentru” ( lipseste motivat dl. Florea Dorin-Florin) fiind adoptată hotărârea nr. 28  .

La  pct.  3  ,din  ordinea  de  zi ,  se  dă  cuvântul  dlui  viceprimar  Tamas  Tiberiu-
Octavian pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi celălalte
materiale ce-l însoţesc  , fiind urmat de dezbateri .
                 Nefiind înscrişi la cuvânt,  d-nul. OPRISA SIMONEL-FLORIN    ,
preşedintele de şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre,
începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte , fiind aprobat cu 8  voturi
„pentru” ( lipseste motivat dl. Florea Dorin-Florin) fiind adoptată  hotărârea nr. 29  .



La pct.4 , din ordinea de zi, dl. primar Vasiu Adrian-Viorel  da citire Raportului
privind starea economica ,sociala si de mediu pe anul 2017 a comunei Tomesti,
judetul Hunedoara .  

                    Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul. OPRISA SIMONEL-
FLORIN,   preşedintele  de  şedinţă,  declară  închise  lucrările  şedinţei,  mulţumind
consilierilor  pentru participare, după care urmează probleme diverse.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,
       OPRISA SIMONEL-FLORIN                                          GIURGIU SANDA


