
PROCES VERBAL
Nr.3522110.05.2018

incheiat azi 10.05.2018 cu ocazia qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti,
jude{ul Mureq.

$edinla a fost convocatd de cdtre Primarul comunei AlbeEti potrivit Dispoziliei nr.l71 din
04.05.2018. Invitalia nr.3300/04.05.2018 cu convocatorul qedinlei nr.3301/04.05.2018 si ordinea de zi au
fost puse la dispozilia doamnelor qi domnilor consilieri prin transmitere pe cale electronicd. De asemenea
publicitatea qedinlei s-a realizat prin afiqarea la avizierul instituliei a ordinii de zi a convocatorului qi

dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiEare nr.3302 la data de 04.05.2018 qi prin
publicarea tuturor materialelor de qedinld pe site-ul comunei Albeqti.

La gedin!6 sunt prezenfi consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany
Ludovic, Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Lup Ion Nicolae, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae,
Pintea Adrian Ironim, Pintea Aurel, Radu Ioan, Suciu Ioan, Tamasi Karoly.

Se constatd cd gedinfa este statutard, sunt prezenli 13 consilieri locali in funclie din totalul de
15, fiind absenti consilierul local Neghina Cezar, fiind plecat din localitate pentru un deces, gi consilierul
local Stroian Zaharie.

Consiliul local este legal intrunit.
Participd la qedinfd din partea Primdriei:
-Primar ing. $ovrea Nicolae;
- S ecretar j rs.Purcariu Ddnu!;
-Inspector Igna Alexandru - compartiment Achizitii publice.
De asemenea sunt prezenti in sedinta in calitate de invitali ai Primariei Albesti domnii: inginer Pintea
Adrian - diriginte de santier qi inginer Molnar Botond - $ef de santier, reprezentant al societdlii
comerciale VIADUCT S.R.L., in calitate de executanti ai proiectului de reabilitare Ei modemizare a
strdzilor din comuna Albesti.

Domnul secretar Purcariu Danut declara sedinta deschisd qi supune atentiei faptul ca domnul
presedinte de sedinta Neghina Cezar fiind absent motivat, pe caz de deces in familie, in conformitate cu
prevederile art.47 alin.2 din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile ulterioare, consilierii locali au obligatia de a alege din rdndul acestora un alt presedinte
pentru sedinta de la aceasta data.

Se da cuvdntul consilierilor locali care propun ca presedinte de sedinta sd fie ales urmdtorul
consilier local de pe lista consilierilor locali, respectiv pe domnul Pintea Adrian Ironim. Se supune la vot
qi in urma exprimarii voturilor se aproba cu unanimitate de voturi alegerea domnului consilier local Pintea
Adrian Ironim in calitate de presedinte al sedintei de consiliu local din data de 10.05.2018.

Presedintele de sedinta Pintea Adrian Ironim da cuvdntul domnului secretar Purcariu Danut,
care supune spre aprobare procesul-verbal al gedinfei anterioare ce a avut loc in data de 19.04.2018,
precizAnd cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele de qedin!6.

Se supune la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.2893 al qedinlei
din data de 19.04.2018.

Apoi domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian da citire ordinii de zi. Se supune la vot qi ca
urnare se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi astfel cum a fost stabilita prin dispozilia
primarului nr.171104.05.2018, a invitatiei qi convocatorului anexate, privind: punctul 1. :Analiza stadiului
de implementare a proiectului ,,Reabilitare Ei modemizare strdzi in comuna Albeqti, judelul Mureq" gi
punctul2: Diverse.

Se trece la dezbaterea punctului nr.l al ordinii de zi: Analiza stadiului de implementare a proiectului
,,Reabilitare gi modernrzare strdzi in comuna Albeqti, judelul Mureq".

Domnul Igna Alexandru - inspector in cadrul Primariei Albesti, compartiment Achizitii
publice, cu aprobarea presedintelui de sedinta prezinta o situalie a contractelor de lucriri pentru
modemizarea strazilor din comuna Albesti.

Domnul primar Sovrea Nicolae, avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca a convocat
prezenta sedinta din necesitatea de a informa qi de a expune o imagine clara asupra stadiului de execulie a
proiectului de reabilitare qi modernizare a strazilor din comuna Albesti, mai ales asupra problemelor



aparute in derularea proiectului qi nu in ultimul rdnd a cheltuielilor efectuate qi cele prognozate pentru
continuarea acestor lucrari. De ce? Pentru ca initial s-a pornit acest proiect cu o anumita suma alocata. Pe
parcurs insd au intervenit diverse modificari datorate unor situalii neprevdzute in santier, la fata locului,
care au necesitat interventii pentru amenajari; modificari care au fost certificate prin dispozitiile de santier
care au solicitat implicit qi suplimentari de fonduri pentru aceste lucrdri.

Ca o prima concluzie ar fi aceea ca la ora actuala nu mai dispunem de fondurile necesare
pentru continuarea lucrarilor pe toate strizile cuprinse in proiect.

Pentru prezentare mai detaliata asupra lucrarilor domnul primar solicita interventia invitatilor
respectiv domnii ingineri Pintea Adrian- diriginte de santier qi Molnar Botond -sef de santier, reprezentant
al Viaduct S.R.L.

Domnul inginer Pintea Adrian , av6nd acordul presedintelui de sedinta, arata ca pentru acest
proiect a fost alocata inituial suma totala de 7 milioane lei , circa 9 milioane lei cu TVA, din care la ora
actuala mai sunt disponibile 2,5 milioane lei. Cu aceasta suma se va putea finaliza proiectul inceput Ei
eventual inceperea unor alte proiecte. Au fost necesare suplimentari de sume fata de sumele propuse
initial pe mai multe tronsoane, solicitate prin mai multe dispozitii de santier, deoarece sunt strdzi unde
fata de proiectul initial suplimentar, au fost necesare qi alte lucr6ri de reabilitare ca de exemplu trotuare,
podete , santuri, qi a caror arhitectura trebuia executata pentru a realiza in condilii optime qi drumurile
respective. De exemplu, numai pe strada Liliacului dacd bugetul initial prevdzut a fost de 88 mii lei, la
data frnalizarii lucrarii investitia a ajuns la suma de 200 mii lei. In fapt, aproape fiecare strada cuprinsd in
proiect a necesitat suplimentari de fonduri fata de bugetul initial aprobat.

Pe de alta parte, sunt str6zi pe care lucrdrile sunt intarziate de servicii de extindere, cum sunt
de exemplu cele de apa qi canalizare. De exemplu pe strada Livezi nu se poate executa lucrdri de
reabilitare strada pana nu sunt finalizate lucrdrile de la conducta de apa ale Companiei Aquaserv S.A.
Sighisoara.

Aqadar rdmdn neexecutate strdzile: Livezi, Pescarilor, Tarnavei Ei Florilor. Pe strada
Pescarilor sunt necesare lucrdri de canalizare.

Domnul Tamasi Karoly intervine qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta intreabd ce
inseamnd mai exact acest lucru qi dacd proiectantul nu are vreo raspundere pentru faptul ca bugetul initial
a fost cu mult depdqit pe str6zile pe care au fost executate lucrdrile?

Domnul inginer Pintea Adrian, cu acordul presedintelui de sedinta, r6spunde ca nu poate fi
invinuit proiectantul pentru depasirea bugetului alocat lucrarilor. Trebuie infeles faptul ca s-a dorit la
vremea reahzarii proiectului un proiect estimat in valoare de circa 8 milioane lei, iar proiectantul a
executat un proiect pe care l-a incadrat cu lucrdrile propuse in acest buget propus. Apoi, acesta a fost
aprobat de Consiliul local al comunei Albesti, iar ca atare nu putem invinui proiectantul pentru depasirile
de buget.

Domnul Suciu Ioan intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca in
opinia sa proiectantul ar fi trebuit sa explice in sedinta Consiliului local clar , funclie de valoarea acestuia,
ce se va putea executa qi ce nu, c6t qi termenii tehnici, consilierii locali nefiind in domeniu qi deci
neavand pregatirea de specialitate.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine qi avdnd acordul presedintelui de sedinta, precizeaza
ca are sesizari pe Calea Baratilor, partea care coboard spre podul peste Valea Dracului, din partea
domnului Laza Vasile care inpreuna cu alli vecini din zona solicita asfaltarea acelei porliuni, cu toate ca
in zona respectiva incd nu este finalizata lucrarea de canalizare.

Domnul inginer Pintea Adrian, cu acordul presedintelui de sedinta, rdspunde ca aceea zona de
pe Calea Baratilor va intra pe viitor in proiectul de lucrdri qi in functie de evolutia acestora gi aceasta
po(iune de strada va fi asfaltata.

Domnul Tamasi Karoly avdnd aprobarea presedintelui de sedinta ridica 2 probleme:
l.Pe strada Telepes este o problemd in sensul ca datoritd pantei de cddere a santurilor care este de doar
0,2o , acestea nu se poate betona deoarece in aceste condilii ar exista riscul de a balti apa in santuri. Ca
urnare propune placarea numai a taluzurilor santurilor cu dale inierbate.
2. SI fie montate limitatoare de viteza.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim intreabd dacd pe strada Garii 2 se mai
face trotuar.



Domnul primar Sovrea Nicolae rdspunde ca drumul fiind foarte ingust nu se justifica
chletuielile pentru executarea unui trotuar.

De asemenea domnul primar Sovrea Nicolae supune atentiei celor prezenti in sedinta faptul ca
domnul Baciu Ovidiu de pe strada Codrului posteaza pe facebook foto cu santurile qi caminele de
canalizare de pe strada Codrului o acuzand ca datoritd lucrarilor de reabilitare qi modernizare din zona
dansului ii intra apa in curte qi apoi in beci.

Precizeaza ca critica domnului Baciu Ovidiu se refera la faptul ca s-a executat un qan! dinspre
strada Liliacului, iar la o ploaie mai mare din debitul de apa colectat de pe acel Ean! se devarsa la el in
curte intrucdt conducta care ar trebui sa preia apa, conducta situata sub intrarea pe strada Codrului. Este
pozitionata mai sus.

Domnul Maier Nicolae intervine qi avAnd aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca
domnul Baciu Ovidiu nu poate acuza ca ii intra apa in curte din acest motiv deoarece qtie zona respectiva
qi lucrdrile sunt corect executate acolo santurile qi rigolele avand panta de scurgere , astfel ca nu inlelege
cum apa ii intra in curte.

Domnul inginer Pintea Adrian mai intervine qi cu aprobarea presedintelui de sedinta tine sa
precizeze ca lucrarea de pe calea Baratilor se frnalizeaza in totalitate.

Domnul Boitos Aurel, intervine qi avand aprobarea presedintelui de sedinta, intreabS ce
solutie s-a gdsit cu conducta problema din zona ?

Domnul Molnar Botond, avdnd acordul presedintelui de sedinta ia cuvdntul precizand ca
problema s-a rezolvat, pentru ca practic s-a reugit sd se mareasca grosimea stratului care sa protejeze
conducta pentru apa. Rdmdne problema accesului spre calea Baratilor dinspre soseaua Nalionala unde
exista conducta de gaz pe partea dreapta gi pe care societatea de distributie gaz nu este de acord sa o mute.
Ca urmare, aici arhitectura trotuarului va rdmdne aceeagi, cu repararea corespunzatoare qi inlocuirea
bordurilor.
De asemenea se va asfalta partial strada Cooperatiei Ei Garii pana la bariera, urmdnd ca intre timp sd se

repare rigola carosabila, lucrdri preconizate a fr ftnalizate pe la sfdrqitul lunii mai, inceputul lunii iunie.
Se preconizeaza apoi finalizarea lucrarilor pe strada Garii, strada Muzeului, cel tdrziu pana

in luna august, dup6 care se recomanda ca noile proiecte sd fie intocmite numai dupd consultarea la fata
locului.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim spune ca pe strada Garii paralel cu santul,
marginile sunt destul de abrupte qi exista astfel riscul deteriorarii drumului.

Domnul inginer Pintea Adrian r6spunde ca lucrarea nu este definitiva qi se va tasa in
continuare cu piatra pana se va stabiliza terenul.

Domnul Maier Nicolae intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca pe
strada Muzeului in partea de sus s-a executat o structura de beton (la familia Pasca), s-a intarit malul insd
lucrarea pare a fi ftcutd in pripa qi neterminata.

Domnul inginer Molnar Botond intervine ;i cu aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza
ca panta drumului este inversa qi apa nu ar trebui sa creeze probleme.

Domnul inginer Pintea Adrian intervine qi cu aprobarea presedintelui precizeaza ca in aceea
zona se poate amplasa parapeti sau glisiera metalica.

Domnul Maier Nicolae propune , av6nd in vedere ca la distanla de circa 30 cm este gard, sd
se vina cu o bordura care este gi mai ieftind qi mai estetica; mai ales ca la momentul cdnd s-a venit cu
tuburile s-a discutat de amplasarea bordurii.

Domnul inginer Pintea Adrian rdspunde ca o bordurare ar fi in reguld, bordurile putandu-se
deconta qi vor tine qi apa.

Domnul Maier Nicolae propune deplasarea lafata locului qi constatarea situaliei in fapt .

Domnul inginer Pintea Adrian asigura ca vor fi amplasate bordurilor in cauza qi precizeaza ca
trebuie bine infeles ca chiar Ei o simpla bordura constituie o modificare de proiect si va aparea pe
deconturi.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, supune
atentiei adresa scrisa a domnului Neghina Cezar care sesizeazafapt:ul ca au apdrut fisuri pe asfaltul turnat
pe strada Cooperatiei , gropi, apoi problema santurilor infundate pe strada Cooperatiei qi Garii. De
asemenea este sesizat faptul cainfatabancomatului pe strada Cooperatiei este o grdmada mare de p6mdnt



rezultata de la lucrarea de instalare a podului de trecere la bancomat. Accesul la Pintea Aristide nr.23 este
defectuos gi trebuie refacut.

Domnul inginer Pintea Adrian , avdnd acordul presedintelui de sedinta, r[spunde ca fisurile
din asfalt sunt normale pentru ca sunt fisuri de suprafala, care apar in mod normal la prima pdtura de
asfalL aceasta pdtura de asfalt nefiind cea definitiva. Santurile in zona strada Cooperatiei ;i Garii au de
asemenea panta foarte mica qi betonarea acestora nu ar fi cea mai buna solulie, deoarce apa nu se va
scurge ci va balti, Eventual amplasarea qi aici de dale.

Gr[mada de pdmdnt va fi ridicat[ in cel mai scurt timp posibil.
Domnul Fintoc Sergiu intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta intreabd dacd nu

se poate schimba piatra cu care se lucreazd qi se taseaza pe drumuri cu alt tip de pietris sau material
pentru ca piatra sparta provoaca mult praf.

Domnul inginer Pintea Adrian intervine, si avdnd acordul presedintelui de sedinta, raspune ca
piatra pe care o foloseqte executantul respecta cerintele din proiect. Chiar dacl are inconvenientul ca
prafuieste este un material mai dur care se preteaza la lucrlrile de rezistenta pe care le solicita proiectul.

Domnul inginer Pintea Adrian revine cu solicitarea cala urmatoarele proiecte de lucrdri sd se
facd anterior aprobarii acestora, deplasari la fata locului qi constatari cu consultarea tuturor factorilor de
decizie , a specialistilor qi nu in ultimul rdnd qi a populatiei pentru identihcarea pe cdt posibil a
particularitatilor qi cerintelor din zona, astfel inc6t sa poata fi calculat mai exact bugetul necesar
lucrarilor.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim intreabd dacd mai sunt alte interventii qi

cum nu mai sunt mullumegte domnilor ingineri Pintea Adrian, Molnar Botond qi Igna Alexandru pentru
participare qi informaliile oferite.

Ca urmare, se supune la vot qi se aproba cu unanimitate de voturi Analiza stadiului de
implementare a proiectului ,,Reabilitare qi modernizare strdzi in comuna Albeqti, judelul MureE"
prezentata in sedinta.

Domnii ingineri Pintea Adrian qi Molnar Botond mullumesc Ei ei la rdndul lor pentru invitalie
dupf, care se retrag din sala de sedinta. Se retrage qi domnul inspector Igna Alexandru.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim anunta ca mai inainte de trecerea la alte
subiecte diverse de pe ordinea de zi, sunt prezenti la uqa qi solicita sd fie primiti in sedinta domnii
Draghici Eliodor Ioan- cioban, crescdtor de ovine, impreuna cu alli crescatori de ovine, respectiv domnii:
Rujoi Ioan, Birzea Traian, Birzea Pavel, Cimpean Dan, Varvara Aurel, Candea Pavel, Barbu Ilie qi
Candea Aurel.

Domnii consilieri sunt de acord qi domnul presedinte de sedinta ii invita in sala de sedinta.
Domnul Candea Aurel se inscrie la cuvdnt gi avdnd acordul presedintelui de sedinta arata cain

urrna cu o luna ciobanii s-au intdlnit cu domnul primar intr-o sedinta la Cdminul cultural Albesti unde au
fost informali ca au fost reziliate contractele pentru pajisti ale ciobanilor , in speta fiind vorba despre
ciobanii Draghiciu Doru, Boian Elena qi Maier Dan care pe l6ngd efectivele lor de animale administreaza
pe timp de pasunat qi oile satului.

Prccizeaza ca a aflat ca in fapt contractele de inchiriere au fost reziliate numai domnilor
Draghici Eliodor Ioan qi Boian Elena qi nu gi al domnului Maier Dan Mihai Ei ca in aceasta situalie nu
inlelege cum se poate spune ca toli cei trei ciobani au suportat aceleaqi consecinte ale nerespectarii
contractelor; in opinia sa fiind indusi in eroare de c6tre Prim6rie sub acest aspect. Apoi, ar dori sa afle toli
crescatorii de ovine in ce condifii mai pot pasuna oile satului in situalia in care contractele de pasune sunt
reziliate qi ce vor face in aceasta situatie ei, micii crescatori de animale, avdnd in vedere ca nu mai au
unde sa duca animalele la pasunat.

De asemenea precizeaza ca pentru aceasta problema a aflat ca au fost Ia Primaria Albesti
ulterior qi reprezentanti ai Institutiei Prefectului Mures.

Domnul pruimar Sovrea Nicolae intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta
rdspunde ca in primul r6nd trebuie infeles ca solutiile nu vin din partea Institutiei Prefectului ci tot din
teritoriu qi ca aceste solulii nu pot fi decdt cu respectarea cadrului legal. Precizeaza ca atilt la intdlnirea
amintita s-a specificat faptul ca procesul cu Maier Dan Mihai este incd pe rolul instantei unde, in cadrul
procesului, s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare iar ca urmare cavza este incd in curs de judecatd.
In ceea ce priveqte contractele si chiriile astronomice la care s-a licitat, culpa nu aparline decdt



participantilor la licitatie care, cel mai probabil, nu au citit caietele de sarcini, qi-au asumat conditiile de
participare la licitatie gi au pus mai presus ambitiile personale decdt interesele intregii comunitali.
Rezultatul este cel pe care-l vedem acum.

Domnul secretar Purcariu Danut intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta
precizeaza ca rezilierea contractelor de inchiriere pasuni a fdcut obiectul instantelor de judecatd in
contencios administrativ, in urma solutionarii dosarelor fiind emise hotarari judecatoresti definitive gi
irevocabile pentru Draghici Eliodor Ioan gi Boian Elena, mai pulin pentru Maier Dan Mihai care este incd
pe rolul instantei de contencios. Faptul ca primilor doi li s-a rcziliat contractele de inchiriere prin sentinfe
definitive iar domnului Maier Dan Mihai nu i s-a emis o sentinla definitiva pana la aceasta data, nu poate
fi imputat Primdriei Albesti. Trebuie inleles faptul ca instantele de judecat6 administreaza probe in
dosarul cauzei iar procedura de judecatd nu este una tocmai facila. De asemenea domnul secretar ii roaga
pe cei prezenti sa retina ca in toate cele trei dosare, Comuna Albesti are calitatea de parat, qi ca urmare cei
care au introdus cereri de anulare a actelor administrative au fost domnii Draghici Eliodor Ioan, Boian
Elena qi Maier Dan Mihai, eschivandu-se in continuare de la plata obligatiile legale, a obligatiilor
stipulate in contractele incheiate in anul 2014 in urma licitatie de inchirieri pasune qi a penalitatilor de
rntarziere aferente.

Ca urmare, la momentul actual noi ca institutie suntem puqi in situalia de a cauta solulii pentru
greqeli pe care le-au ftcut alfii.

In aceste condilii nu se poate vorbi de rea voinla nici din partea Primariei sau a Consilierilor
locali, nici din partea Institutiei Prefectului qi nici din partea instantelor de judecat6.

Domnul Draghici Eliodor Ioan intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta arata ca
are probleme nu numai cu animalele oamenilor pe care in conditiile actuale nu poate sa le pasuneze dar qi
cu lipsa de personal. A angajat de nenumdrate ori personal insd chiar qi cu un salar mai substanfial la
prima plata primita au plecat de l6ng6 animale.

Mai precizeaza ca nu are cu cine sa lucreze iar cetatenilor de etnie rroma nu numai ca nu le
place sa munceascS, insl sunt qi periculoqi deoarece a avut probleme de disciplina cu ei, fiind foarte
recalcitranti qi agresivi mai ales ca sunt Ei consumatori de bduturi alcoolice. Sar la bdtaie qi a primit
ameninlIri de la aceqtia in propria casa.

Domnul Varvara Aurel intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta propune s6 se
scada din valoarea totala a pasunilor zonele inpadurite pentru Draghici Eliodor Ioan.

Domnul Fintoc Sergiu intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta rdspunde ca acest
lucru s-a fbcut prin hotdrdre de consiliu local tocmai pentru a-i ajuta pe ciobani insd a fost anulat[ de cdtre
Institutia Prefectului Mures la controlul de legalitate.

Domnul Btrzea Traian intervine qi cu acordul presedintelui de sedinta arata ca dacd situalia
anul acesta nu poate fi schimbatd ar dori sa gtie ce le rezerva anul viitor, dacd mai merita sau nu sa lind
animale, pentru ca in conditiile aratate crescatorii de ovine nu au nici o garantie ca problema pasunilor va
fr rezolvatd,.

Domnul Boitos Aurel intervine ;i av6nd aprobarea presedintelui rdspunde ca legislatia s-a
schimbat iar de la anul se pot inchiria pasuni in urma realizarii amenajamentului pastoral.

Domnul primar Sovrea Nicolae solicita inscrierea la cuvdnt gi avdnd aprobarea presedintelui
de sedinta precizeaza ca de acum inainte procedura de licitatie se va face cu consultarea publica
prealabila.
Prccizeaza ca astfel de probleme sunt qi in alte localitati ins6 la Albesti problema a pornit de la prelul de
licitatie. Apoi, chiar qi aqa a solicitat ciobanilor sa incheie contractul numai pe un an de zile urmdnd ca
funclie de cum evolueazd lucrurile, in speta de plata obligatiilor asumate prin contracte, sd se
prelungeasca sau nu contractele de inchiriere, sau sd se procedeze la o noua licitare a acestora.
Propunerea a fost refuzat categoric din partea domnilor Draghici Eliodor Ioan, Boian Elena Ei Maier Dan
Mihai, ambitiile personale fiind mai mari decdt solufia practica care li s-a oferit.
Pe de alta parte Institutia Prefectului nu putea sa nu respinga hotararile Consiliului local Albesti de
reducere a suprafetei pasunate din moment ce plangerile au existat din partea contralicitantilor.
Domnul Tamasi Karoly intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta intreabd dacd pe viitor
crescatorii de ovine pot participa la licitatie?



Domnul primar Sovrea Nicolae rdspunde ca prin prisma ultimelor modificari leguislative,
dacd crescatorii de animale sunt constituiti in asociatii au posibilitatea sa contracteze suprafete de pasuni
prin atribuire directa, nemaifiind astfel obligatorie procedura licitatiei publice. Se scurteaza astfel
procedura de atribuire, timpul , costurile. Domnul primar precizeaza ca trebuie inleles foarte bine ca totul
chiar qi pe acest sector porneqte de la inlelegerea intre oameni qi seriozitatea acestora, qi recomanda
inscrierea lor in asociatii astfel ca procedura de atribuire sd fie simplificata qi transparenta.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim intreabd dacd mai sunt qi alte interventii
legate de acest subiect, gi nemaifiind mulpmeqte domnilor invitati pentru prezenta. Aceqtia mullumesc
pentru ca au fost ascultali qi au fost informali dupd care pf,rdsesc sala de qedinle.

Domnul presedinte de sedinta propune trecerea la al doilea punct de pe ordinea de zi:
Diverse.
Acorda pe r6nd cuvdntul tuturor celor care sunt prezenti in sedinta qi se inscriu la cuvdnt.
Domnul primar Sovrea Nicolae solicita luarea cuvdntului qi av6nd aprobarea presedintelui de

sedinta face precizarea cu referire la proiectul extindere canalizare menajera in satele Boiu qi Topa, ca in
lumina ultimelor modificari legislative in cadrul procedurilor de licitatie aceasta a fost simplificata
existand acum posibilitatea aprobarii in cadrul aceleagi licitatii atdt a proiectului tehnic cdt qi cel de
executie. Astfel s-a scurtat procedura qi timpul pentru licitatiile publice acest fapt avdnd influenla inclusiv
asupra proiectelor depuse de Comuna Albesti la AFIR.

Domnul Suciu Ioan solicita inscrierea la cuvdnt qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta
precizeaza ca s-a rezolvat porfiunea de Ean! de la Cruce in satul Boiu qi s-a dat cadere spre sat, dar va
trebui sd se dea cddere in partea opusa.

Situafia din zona familiei Ganea Emil din Boiu s-a rezolvat.
Pentru drumul spre Sighisoara pe fata Tarnavii, s-a angajat o firma care dispune de utilaj care

va merge gi pe drumul spre satul Sapartoc unde se deruleaza in continuare operatiunile de reparalii gi

reabilitare a drumului, pe traseul Sighisoara - Aurel Vlaicu - Sapartoc.
Domnul Boeru Ion Adrian solicita interventia qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta

arata ca e o problemd in continuare cu cdinii care au atacat spre exemplu oameni pe Valea Albestiului,
cdini ce apartin familiei Iordache.

Tot pe aceeaqi zona cetatenii de etnie rroma circula cu viteza cu carutele care nu sunt
semnalizate.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta rdspunde
ca av0nd in vedere qi solicitarile Institutiei Prefectului , prin sedintele organizate la Primaria Sighisoara,
s-au iniliat o serie de qedinle programate in fiecare zi de joi la cdminul cultural Albesti cu cetatenii de
etnie rroma qi persoanele defavorizatepe probleme de vagabondaj, cersetorie, prostitutie furt gi alte fapte
antisociale. Printre dispozitiile trasate au fost qi obligatia de a-si ingriji qi semnaliza corespunzdtor
carutele cu care circula pe drumurle publice astfel incdt sa nu pund in pericol viala lor qi a altor persoane
gi sa nu pericliteze siguranfa circulatiei pe drumurile publice.

Domnul primar supune atentiei problema pazei pe raza comunei Albesti care in opinia sa ,

avind in vedere ca sunt doar 3 agenli de paza angajali este insuficient la ce areal trebuie sa supravegheze.
Propune ca o solutie imediata angajarea incd a unui agent de paza, astfel incdt aceasta sd fie

organizata cu 2 agenli pe satele Boiu qi Topa qi 2 agenfi cu 2 masini.
Domnul Fintoc Sergiu intervine qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta intreabi care sunt

cehltuielile la ora actuala cu paza gi ce cehltuieli ar presupune angajarea unui agent de paza in plus.
Domnul primar rdspunde ca circa 30.000 lei pe luna reprezintd cheltuielile cu serviciul de

pazala acest moment.
Domnul Fintoc Sergiu apreciaza ca aceste cheltuilei sunt oricum prea mari. Fata de serviciile

oferite.
Domnul primar Sovrea Nicolae r[spunde ca o alta solufie momentan nu exista, comuna este

mare, fapte antisociale sunt gi aqa destul de multe (furturi de pe proprietdfi private, furturi de lemne,
altercatii, etc) mai ales din partea cetatenilor de etnie ffoma gi ca atare lipsa unui serviciu de paza gi
ordine in comuna Albesti este de neconceput. Solulia alternativa nu este decdt infiintarea poliliei locale,
proiect insd care presupune unn buget cu mult mai mare dec6t cel contractat actualmente pentru firma de
paza.



Domnul Tam.asi Karoly intervine qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta propune sf, se

?.? ,1.l?port asupra activitatii serviciului de paza qi sd ie calculize eficienfa acestui serviciuiap ortat ta
cheltuielile suportate de Prim6ria Albesti pentru acest serviciu.

Domnul Lup Nicolae intervine qi cu acordul presedintelui de sedinta intreab6 dac6 pe acest
sector al poliliei locale nu cumva pot fi accesate fonduri europene.

Domnul primar Sovrea Nicolae avdnd acordul presedintelui de sedinta raspune ca pe acest
sector nu se acorda astfel de fonduri gi propune totugi sd fie repartizati cdte 2 agenli d" purupe ture qi
activitatea acestora sa fie supravegheata , pe rdnd, de consilierii locali, incepanJ de la l^iulie 201g. Se
propune ca pe satele Topa qi Boiu responsabil cu supravegherea sd fie domnul consilier Lup Nicolae qi
Suciu Ioan.

Domnul Tamasi Karoly intervine gi cu acordul presedintelui de sedinta propune concomitent
montarea mai multor camere de supraveghere pe stalpi la pod la vale acolo unde esti inirarea c6tre strada
Bisericii' Propune montarea suplimentara de camere de supraveghere Ei angajarea unei persoane pe post
de supraveghetor camere video care sa alarmeze in timp ieal serviciul delaza in cazul savarsirii unor
fapte antisociale Ei nelegale.

De asemenea solicita sd se evalueze efrcacitatea serviciului raportat la cheltuielile efectuate cu
acesta.

Domnul Fintoc Sergiu intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza de
asemenea ca se impune analizare activitatii serviciului de paza raportat la cheltuielile efeciuate cu acest
serviciu gi propune ca urnare amanarea acestui subiect pana la prezentarea unei situatii financiare Ei aunei oferte a firmei de paza.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim intreabl dac6 mai sunt alte interventii gi
supune la vot propunerea domnului primar Sovrea Nicolae de a reorganiza serviciul de pazaqi ordine pe
raza comunei Albesti cu cdte 2 ttxe, cdte 2 agenli ep tura, cu 2 autoturisme sau amanarea acestui proiect
pana la evaluarea serviciului qi a cheltuielilor.

Se supune la vot qi se aproba cu unanimitate amanarea discutiei propunerii primarului privind
reorganizatea serviciului de paza qi ordine de pe razacomunei Albesti pentru sedinta urmatoare.

Se trece la citirea cererii doamnei Gligor Viorica din Topainregistrata cu nr.3395/0g.05.201g
privind acordarea unui ajutor de urgenla avdnd motivat de incendiul care i avut loc la domiciliul sau in
noaptea de 27.04-28.04.2019 in urma caruia locuinta sa a fost distrusa.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta aruta caprin hotdrare a Consiliului local Albesti a fost aprobata poribilitat"a acordarii unei sume de bani
constituita ca ajutor de urgenla in caz de calamitati qi dezastre, suma fiind actualizataprin hot6r6re de
consiliu local in anul 2017 la valoarea de 3000 lei. Ca urrnare propune aprobarea cererii.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim inlreabLdacd mai sunt qi alte interventii si
cum nu mai sunt supune la vot cererea doamnei Gligor viorica. '

Se supune la vot gi se aproba cu unanimitate de voturi acordarea unui ajutor de urgenla pentru
reparafii doamnei Gligor Viorica din satul Topa nr.102.

Domnul presedinte de sedinta Pintea Adrian Ironim da citire cererii Ocolului Silvic Sighisoara
inregistratd cu rt'3442109.05.2018 prin care se solicita aprobarea preturilor de vanzare a loturilor de
busteni, in vederea participarii la licitatia organuizata de Direclia Silvica Mures la data de 24.05.201g,
fiind propuse lista de preturi pe loturi qi panida.

Domnul primar Sovrea Nicolae avdnd acordul presedintelui de sedinta precizeaza ca O colul
Silvic Sighisoara a fost imputernicit prin hotdrdre a consiliiui local Albesti pentru reprezentarea comunei
la licitatiile organizate de Direclia Silvica Mures in cursul anului 201g.

Ca urmare propune majorarea preturilor de pornire la licitatie propuse de Ocolul Silvic
Sighisoara cu un procent de l}yo.

Domnul Pintea Aurel intervine qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta propune majorarea
cu20Yo a preturilor de pomire pentru ca in opinia sa prelurile de pornire sunt mici.

Domnul presedinte de sedinta intreabd dacd mai sunl qi alte interventii gi cum nu mai sunt
supune la vot solicitarea ocolului Silvic Sighisoara qi prelurile propuse.



Se supune la vot qi se aproba cu unanimitate de voturi majorarea cu un procent de 20yo a
preturilor propuse de Ocolul Silvic Sighisoara prin cerereanr.3442109.05.2018 pentru iicitatia organizata
de Direclia Silvica Mures la data de 24.05.2018.

Domnul presedinte de sedinta intreabd dacd mai sunt alte subiecte de discutat.
Domnul Tamasi Karoly intreab6 dacd s-a solutionat problema serviciului de salubrizare, referitor la
prefurile transmise de cf,tre Schuster Ecosal S.R.L.
Domnul primar Sovrea Nicolae avind acordul presedintelui arata ca problema serviciului de salubrizare
r6m6ne in continuare una delicat[, data fiind situalia gropiilor de gunoi din Sighisoara.

Precizeaza ca Primaria este dispusa in ultima instanta, sa solicite oferte pentru servicii qi din
partea altor presatori de profil, ddnd ca exemplu comuna Saschiz care efectueaza serviciile de salubrizare
cu o firma din Iemut, deci mult mai departe de Sighisoata, dar care cu toate acestea ofera un pre{ mai mic
decdt Schuster Ecosal SRL. Problema se pune din punct de vedere al procedurii de contraciare, intruc6t
ofertele se pun pe SEAP qi dureazd intreaga procedura de contractare a serviciului, timp in care comuna
Albesti nu se poate lipsi de serviciu de salubrizare.

Pe de alta parte administratorul Schuster Ecosal SRL solicita ca sortarea deseurilor s6 se fac6
in gospodaria fiecarui beneficiar, astfel ca pana la urma populalia va trebui informata in scris sa fac6 acest
lucru qi sa respecte solicitarea operatorului de salubrizareo in caz contrar acesta refuzand categoric
ridicarea deseurilor.

Domnul viceprimar Boitos Aurel avdnd acordul presedintelui de sedinta precizeaza ca se vor
face adrese c6tre populatie pentru selectarea deseurilor menajere. De asemenea propure sd se ia in primul
rdnd leg6tura cu Primaria municipiului Sighisoara pentru a afla dacd au reuqit sa pielungeasca autoiizalia
de func{ionare pentru depozitul de gunoi.

Domnul Radu Ioan intervine gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta intreba care este
stadiul lucrarilor la pasajele peste calea ferata.

Domnul Pintea Aurel, av6nd acordul presedintelui de sedinta, rdspunde ca in calitate de
angajat al SNCFR poate sa spund ca in aceasta vara vor fi reparate; in viitorul apropiat urnan ca acestea
sd he inchise pentru renovare dupd ce utilajele speciale pentru aceste lucrdri vor-sosi de la Regionala
Braqov.

Domnul Boitos Aurel cu acordul presedintelui de sedinta supune atentiei solicitarea verbala a
domnului Marian Ioan care locuiegte pe soseaua Nafionala gi care solicita astuparea gropilor din asfalt din
aceea zona, deoarece datoritd acestor gduri, mai ales cdnd trec autovehicute Oe mare tonaj, se produc
vibratii care provoaca crapaturi in locuinte.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine gi avnd aprobarea presedintelui de sedinta r6spunde
ca aceste probleme vor fi rezolvate deoarece Primaria Albesti tocmai a primit oferta de servicii av6nd ca
obiect in special astuparea gaurilor din asfalt.

Domnul preqedinte de qedintd intreabd dacd mai sunt qi alte subiecte de discutat sau alte
intervenfii qi cum nu mai sunt declard inchise lucrdrile gedinlei, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces verbal azi 10.05.201 8.

PRE$EDINTE DE $EDIN
PINTEA AD

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR RIU DANUT


