
PROCES-VERBAL
Nr.9072 din 20.12.2018

incheiat azi 20.12.2018 cu ocazia gedin{ei ordinare a Consiliului Local
Mureg.

al comunei Albegti, jude{ul

$edin{a a fost convocatl de cdtre Primarul comunei Albegti potrivit Dispozi}iei nr.532 din data del4'12'2018' Invitalia nr.8900/14 .12.2018 cu-convocatorul gedinfei nr.sgot)tq.l2.zol8, precum gi toate materialeleinscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozifia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere pe caleelectronicd' De asemenea publicitatea gedinlei s-a realizat prin afigare a la avizien:l instituliei a ordinii de zi aconvocatorului qi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiqare nr.8902 la data de l4.l2.21lggi prinpublicarea tuturor materialelor de gedintr pe site-ul comunei Albegti.
La qedin!6 sunt prezen{i consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany Ludovic, CosteaDoina, Fintoc Sergiu Ioan' , Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina C"rur,pintea Adrian Ironim, pintea

Aurel, Radu Ioan, Lup Ion Nicolae, Stroian zahafie,, Suciu loan, Tamasi'Karoly.
Se constata cd qedin{a este statutard, sunt prezen[i l5 consilieri locali in funclie din totalul de 1 5, nefiindnici un absent.
Pregedinte de gedinf6: pintea Aurel

Participd la qedinfi din partea primdriei:
-Primar Sovrea Nicolae;
-Viceprimar Boitos Aurel ;

-Secretar jrs.Purcariu Ddnut.
Consiliul local este legal intrunit.

De asemenea este ptezent ca invitat din partea Primariei comunei Albesti domnul petrisor Adrian din partea S.c.Media Marketing S'R.L. Targu-Mures, firma de consultanta contractata de primaria Comunei Albesti pentruproiectul canalizar e Boi u-Topa;
Preqedintele de gedinfd, domnul Pintea Aurel, declard deschisi gedinla Consiliului local gi dd cuvdntuldomnului secretar Purcariu Ddnuf care supune spre aprobare procesul-verbal al gedinfei anterioare ce a avut loc indata de 08' l 1'201 8, precizdnd cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreuna cu documentele de gedinld.Sesupune_lavotqiseaprobacuunanimitatldevoturiprocesul-verbal cu nr.7g74din0g.1l.201gal

qedinlei din data de 08.1 1.2018.
Pregedintele de qedinfd prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisa in Dispo zilia nr.532/14.12.201g

a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:
1'Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.Initiator Primarul comunei Albesti. 'v t ''

2'Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare derulate de S.C.
Schuster Ecosal S.R.L. conform contractului de concesiune nr.355 Attt.OA.ZOOI;
Initiator Primarul comunei Albesti.
3'Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clddiri datorat pentru anul 2019 deAsociafia Cultural6,,Petofi gandor,, din Albegti, judeiul tvtureg;
Initiator Primarul comunei Albesti.
4' Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2019 a unui imobilapa(indnd consistoriului Districtuar Evanghelic - c.A. Sighigoara;
Initiator Primarul comunei Albesti.
5' Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clddiri pentru anul20l9a unui imobilapa(indnd fundafiei "Pentru Fami I i a Cregtind,' ;
Initiator Primarul comunei Albesti.
6' Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedin{a al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru operioadd de trei luni ( ianuarie20lg - martie 2Ol9);
Initiator Primarul comunei Albesti.
7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 20l g;
Initiator Primarul comunei Albesti.



8' Prezentarea 9i analiz atearapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de proteclie gi paza de pe raza 
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comunei Albesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada l2.ll.2olg - 16. 12.201g;
9.Diverse.

Se aproba in unanimitate ordinea de zi asedintei.
Domnul presedinte de sedinta Pintea Aurel da cuvantul domnului primar care il prezintape domnulPetrisor Adrian, aratand ca a fost invitat ca sa prezinte in sedinta unele lamuriri cu privire la proiectul de canalizarepentru satele Boiu si Topa, in special motivele pentru care acesta a avut mai multe respingeri pentru completare laANAP Bucuresti, fiind in continuare in procvedura de validare.
Domnul Petrisor Adrian arata ca in primul rand trebuie retinut ca procedura de validare din parteaANAP-ului este foarte complexa, si se realize aza printr-un control si mai riguros mai ales incepand din acest an dela data intrarii in vigoare a o'u.G. nr.98/2011 gsi2otT privind funcfia oe clntrot ex ante al procesului de atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achizilie publicd, a ctntractelor/acordurilor-cadru sectoriale gi a contractelor deconcesiune de lucrdri qi concesiune de serviCii.
In al doilea rand, cu toate ca legislatia in materie este foarte complexa exista o serie de lacune cum arfi de exemplu faptul.ca nu exista un ghid concret in acest domeniu, sipractic cele doua institutii AFIR si ANAp nuse pot pune de acord asupra unor proceduri si modele de acte ce ar trebui accepate unanim de ambele institutii.In acest sens este de notat faptul ca o problema a fost modalitatea de decontare deoarece in timp ce modelul decontract al AFIR prevedea plata lunara, ANAP solicita ca decontarea sa se faca pe etape, pe suma forfetara; astfelde la articole de deviz se trece la sume forfetare, ceea ce inseamna ca AFIR va trebui sa isi schimbe sistemul.Domnul Petrisor Adrian isi exprima convingerea ca proiectul va fi in cele din urma cat de curand validat

' 
practic la ora actuala fiind rcalizatetoate procedurile *li"itut. d" ANAP. De asemenea , face precizareca trebuieinteles faptul ca procedura de control ex ante se realizeaza aleatoriu prin sistem informatizat, astfel ca odata ce unproiect intra sub incidenta controlului acesta se supune procedurilor, iar in urma acestuia odata ce acesta este validatdin partea ANAP este desemnat un responsabil de proiect care va urmari si va raspunde pentru avizeledate siderularea proiectului.

Domnul Suciu Ioan intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta intreaba daca nu se poateinterveni la ANAP si pe alta cale, respectiv memorii sc rise,- audiente, pentru urgentarea proiectului, deoarecepresiunea este foarte-mare din partea cetatenilor.care asteapta de ani de ziie rcalizareaacestor lucrari, fara de carenu se pot efectua nici celelate lucrari, respectiv de reabilitare drumuri, rigole, i.oiuur".
Domnul Petrisor Adfan raspunde ca din moment ce este sub control ANAP trebuie inteles ca nimeninu raspunde in afara procedurii de lucru, doar din momentul eliberarii avizului cand persoana desemnata pe proiectva fi singura persoana de contact care va putea da informatii si va putea primii documente la adresa de mail ce vafi indicata.
Domnul primar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedin ta arata ca presat de situatie aincercat intr-adevar sa publice in afaraconsultantului Meiia Marketing si fara aprobarea acestuia , proiectul pesite-ul ANAP si unde sistemur i-a validat intrarea p.oi."tuiui.
cu toate acestea , Media marketing s.i..r-. a solicitat retragerea anuntului de publicare, aratand ca actulde publicare este ilegal si risca sa fie catalog:at de catre ANAP .u o- in..rrare de sustragere de la procedura decontrol ex ante' Pe fondul solicitarii firmei de-con.ultanta, pentru a oferi informatii concrete in sedinta de consiliulocal de azi 20'12'2018 dar si cetatenilor, domnul primar'a solicitat acesteia printr-o adresa scrisa sa dea toateinformatiile concrete asupra acestei proceduri pentru u put"u da mai departe informatii concrete atat consilierilorcat si cetatenilor care sunt nerabdatoii in,le.gatriu 

"u 
u".rturf..t. Totodata, domnul primar a solicitat sustinerea incontinuare pentru derurarea in bune conditii a proiecturui.

La adresa scrisa Media Marketing S.R.L. a trimis informatiile solicitate prin adresa nr.g67/o4.lz.zolgsi a procedat la retragerea anuntului postat de Primaria comunei Albesti. cu toate acestea , in urma discutiilortelefonice ulterioare Media Marketing S.R.L. s-a convenit trimiterea r"p..r"niunirtri ,u, pentru a expune aspectelelegale' tenhice si procedurale legate ie proiect. 
|1tr9r ,-u pirr"rtut in sedinta domnul consultant pitrisor Adrian,caruia ii multumeste pentru prezentasi informatiile date.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari si cum nu mai sunt multumestepentru prezenta domnului invitat Petrisor Adrian. Domnul Petrisor Adrian multumeste pentru invitatie si parasestesala de sedinte.
Se trece dezbatereapuncturui nr.1 de pe ordinea de zi :



Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2019: 
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Domnul primar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta tine sa precizeze ca nu au fostefectuate majorari ale taxelor si impozitelor ci practic s-a piocedat la indexarea acestora in raport cu rata inflatiei,inconditiile legii, respectiv prevederile art,49l din codul Fiscal.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt solicita avizelecomisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot si seaproba in unanimitate proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor gi tur"to. locale pentru anul fiscal 21lg.

Se trece la dezbaterea puncturui nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor p"nt.u serviciile publice de salubrizare derulate de S.C. Schuster
Ecosal s.R.L. conform contracturui de concesiuni nr.355 6lll.o6io07;

Domnul secretar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedint aarataca in conformitate cu prevederileoUG nr'74/2018 a fost instituita contributiapentru iconomie circulara care trebuie inclusa obligatoriu in tarifelepracticate de vsocietatea de salubrizarc respectiv Schuster Ecosal s.R.L.
Domnulpresedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt solicitaavizele comisiilor de specialitate. comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la votsi se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind modificarea tariielor pentru serviciile publice desalubrizare derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. .onfo.rn contractului de concesiune nr.355 6111.06.2007.
Se trece la dezabaterea punctului nr.3 de pe ordin ea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de Ia plata impozitului pe clddiri datorat pentru anul20l9 deAsocia{ia Culturald ,,Petofi $andor,, din Albegti, jude(ul Mureg.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, interventii si cum nu sunt solicita avizele comisiilor despecialitate' comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot si se aproba cu 14voturi pentru si I abtinere din partea consilierului Tamasi Karoly, motivat de functia de secretar pe care o detine incadrul asociatiei , proiectul de hotarare privind aprobarea scuti;ii de la plata impozitului pe clddiri datorat pentruanul 2019 de Asociafia culturald,,petofi gandor,;din Albeqti, jude{ul uureq. 
r

Se trece la dezabaterea punctului nr.4 de pe ordin ea d,e zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clrdiri pentru anul 2019 a unui imobilapa(indnd consistoriului Districtual Evanghelic - c.A. Sighigoara.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca suniinirebari, interventii si cum nu sunt solicita avizelecomisiilor de specialitate. comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drepi pentru care se supune la vot si seaproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata imporitrlui pe clddiri pentru anul2019 a unui imobilapa(in0nd ConsistoriululoistriciualEvanghelic - C.A. Sighigoara.
Se trece la dezabaterea punctului nr.5 de pe ordin ea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de Ia plata impozitului pe cladiri pentru anul 20lg a unui imobilapa(i ndnd funda(iei "Pentru Fami I ia Cre gtini,,.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, interventii si cum nu sunt solicita avizelecomisiilor de specialitate. comisiile de specialitate acorda aviz favorubil, drept pentru care se supune la vot si seaproba in unanimitate proiectul de hotaraie privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cl6diri pentru anul2019 a unui imobil apa4in6nd fundafiei "pentru Familia cregtini,,.
Se trece la dezabaterea punctului nr.6 de pe ordin ea de zi:

Proiect de hotarare privind alegerea pregedinteiui de qedin(a al consiliului Local al comunei AlbeEti pentru operioadl de trei luni ( ianuarie 2019 - martie 2}lg).
Domnul Maier Nicolae intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta propune desemnarea domnuluiRadu Ioan ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.

. Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, interventii si cum nu sunt solicita avizelecomisiilor de specialitate. comisiile de specialitate acorda aviz favorubil, drept pentru care se supune la vot si seaproba in unanimitate numirea domnului Radu Ioan in functia de presedinte d'e sedinta prin proiectul de hotarareprivind alegerea pregedintelui de gedinfd al consiliului Local al comunei aruegtl pentru o perioadd de trei luni (ianuarie 2019 - martie 2Ol9).
Se trece la dezabaterea punctului nr.7 de pe ordin ea de zi:

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 201g.



Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, interventii si cum nu sunt solicita avizelecomisiilor 
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de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot si se aproba in
unanimitate proiectulde hotarare privind rectificarea bugetului locai pe anul 201g.
Se trece la dezabaterea punctului nr.8 de pe ordin ea de z1:
Prezentarea qi analizarea rapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de Protectie gi paza d,e pe razacomunei
Albesti- Proleg Guard Securite s.R.L., pentru perioada 12.ll.2olg - 16.l2.zolg.

Domnul Boitos Aurel intervine solicita luarea cuvantului si avand aprobarea presedintelui de sedinta, spune
ca in opinia sa intocmirea acestor rapoarte s-ar putea face si la un termen mai maie si nu saptamanal. De aceea
propune ca intocmirea rapoartelor sa se faca o datala3 luni. Consilierii locali sunt de acord si airoba in unanimitate
intocmirea rapoartelor o data la 3 luni de catre proleg Guard securite s.R.L.
Se trece la dezabaterea punctului nr.9 de pe ordin ea de zi:
Diverse.

Domnul secretar da citire petitiei colective nr.80l6109.l1.20l8 a cetatenilor Daijka Istvan, Varodi
Mihai, Voda Ioan, Barabas Atila, Stamp Michael, Frandes Teodor, Kecseti Imre, Muresan Simion care solicita
extinderea retelei de apa si canalizare pe str.Podului, la dresele mentionate in adresa, precum si amenajarea
drumului.

Domnul primar spune ca in zona trebuie instalata o pompa , iar efectuarea acestor lucrari va putea fi
discutata numai dupa stabilirea bugetului pentru anul 2019 si in iunctie ie disponibilul cuprins in sectiunea pentru
lucrarile de extindere retele apa si canalizare. Propune discutarea dupa aprobarea bugetului local.

Consilierii locali prezenti in sedinta aproba in unanimitui" pioprn"rea primarului.
Domnul_secretar da citire petitiei colective nr830ll2L f f .jO f b a cetatenilo r Zgavirdici Dragos, Bacita

Gheorghe, Dascalu Nicolae, Nicolae Ca1in, Ferezan Radu prin care solicita preluarea in pioprietate a terenului in
suprafata de 1424 mp cu categoria de folosinta DRUM, .onfo.rn extrasului CF anexat.

Se ptecizeaza ca la adresele mentionate s-a realizat racordarea la retelele de apa si canalizare, iarimobilele au racordare individuala la reteaua electrica, dar fiind drum privat locuitorii zonei nu pot beneficia deserviciile de salubritate.
Domnul primar intervine si-avand aprobarea presedintelui de sedinta propune analizarea situatiei

terenului, a documentatelor, privind posibilitatea preluarii diumului in proprietatea comunei.
Consilierii locali prezenti in sedinta aproba in unanimitate iroiunerea domnului primar.
In continuare se da cuvantul consilierilor locali in ordine inscrierii acestora :
Domnul Lup Nicolae intreaba de proiectul privind infiintarea Politiei Locale Albesti, si daca acesta varrIl Oemarat.

Domnul primar, ava.nd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca demararea procedurilor depinde deorganizarea bugetului pe anul 2019.
Domnul Lup Nicolae intreaba de problema parapetilor pe drumul de pe dig , spre satul Boiu, avand in vedere ca

el a vorbit cu directorul de la firma viaduct S.R.L . rur..*..rta lucrarile ae.Jauiiitare starzi, iar acesta i-a confirmat
ca poate executa si aceasta lucrare.

Domnul primar , avand aprobarea presedintelui de sedinta, raspunde ca este de acord cu punereaparapetilor insa trebuie sa se tina cont de faptul ca digul respectiv este proprietatea R.A. Apele Romane. Deasemenea tealizarea acestei lucrari de asemenea depinde d. poribilitutea cuprinierii in buget, iar pentru acest drum
va trebui facut in primul rand un proiect separat de ieabilitare . Precizeazaca contactat in aiest ,.n, un specialist indomeniu insa acesta arefuzat in cele din urma intocmirea proiectului pe acel tronson. Domnul primar precizeaza
ca a vorbit si cu Viaduct S'R'L. insa aceasta este deocamda-ta ocupata cu alte proiecte de valoare mai mare.

Domnul Radu Ioan supune atentiei 2 aspecte:
l ')Pe strada Garii este o portiune de 30 metri de teren nefolosit, si necuratat, unde s-ar putea amenaja ostatie de autobuz cu copertina pentru cetatenii care fac naveta spre Boiu.
2')Aspectul stradal lasa mult de dorit panaladomnulNicu Coste unde nu sunt deloc curatate santurile.
Domnul Boeru Adrian intervine si avand aprobarea presedintelui arata ca e de datoria proprietarilor deimobile din zona sa curete si sa intretina domeniul din fata propiietatii lor.
Domnul Tamasi Karoly intervine si avand ap.obarea presedintelui de sedin ta, precizeaza ca nu eobligatia primariei sa faca ordine si curatenie in fata proprieiatilor private, cu atat mai mult ar trebui sa vina cetatenii

certati cu ordinea si curatenia sa ia exemplul cetateniloi de p. strida Telepes.



Domnul Tamasi Karoly intreaba cu ce procent a crescut bugetul local al comunei de cand se fac 
5

investitii in zona industriala.
Domnul primar raspunde ca procentul este de circa 5O%o.

Domnul Tamasi Karoly spune ca legat de acesta crestere trebuie avut in vedere ca o contributie
importanta la dezvoltarea comunei a avut-o si domnul Stroian Toader- fostul primar al comunei Albesti,
actualmente pensionat, si propune initierea unui proiect de hotarare pentru acordarea titlului de onoare al comunei
Albesti.

Domnul primar raspunde ca este de acord la fel cum , asa cum mai discutase si cu alte ocazii,un astfel
de titlu considera ca merita acordat post-mortem si domnului profesor Moldovan Ilie.

Domnul presedinte Pintea Aurel intervine si precizeaza ca a incercat chiar el sa obtina informatii si
documente, respectiv lucrari ale domnului profesor pentru initierea unui astfel de proiect, dar ca familia acestuia a
refuzat de fiecare data din modestie.

Doamna Maier Adriana supune atentiei o postare pe pagina facebook spunand ca a aparut o postare in
legatura cu statia de autobuz, respectiv montare 

"opertina, 
si pasajul de trecere pe sub calea ferata din str.Soseaua

Nationala si se intreaba cand vor fi rezolvatre aceste probreme.
Domnul primar , cu acordul presedintelui de sedinta, raspunde ca nu poate raspunde la petitii anonime

pe facebook dar ca va raspunde solicitarilor in scris adresate de catri cetateni la sediul primariei. iace precizarea
ca in legatura cu copertina problema este ca in zona respectiva exista o proprietate privata, respectiv un gard, si
practic nu exista spatiu suficient pentru montarea acesteia. Pe de alta parte trebuie inieles ca pasajul de trecere pe
sub calea ferata nu este proprietatea comunei ci a C.F.R. si care din caie stie va intra in reabiliiare.

Domnul Maier Nicolae propune ca pentru usurarea traversarii prin pasajul pe sub calea ferata, mai ales
pentru persoanele in varsta si cele neputincioase, sa se monteze o mana curenta( t Uuru de sustinere) la trecerea
subterana.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu
mai sunt declara inchise lucrarile sedintei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 20.12.201g.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PINTEA AUREL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT

a


