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incheiat azi 2L05.2018 cu ocazia qedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Albegti, judeful Mureq.

$edinfa a fost convocatd de cdtre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.l75 din
17.05.2018. Invitalia nr.3691117.05.2018 cu convocatorul gedinlei nr.3692121.05.2018, precum gi toate
materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronic6. De asemenea publicitatea gedinlei s-a realizat prin afiqarea la avizierul
instituliei a ordinii de zi a convocatorului gi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiqare
nr.3693 la data de 18.05.2018 gi prin publicarea tuturor materialelor de qedin!6 pe site-ul comunei Albegti.

La gedin{6 sunt prezenti consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany
Ludovic, Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea
Adrian lronim, Pintea Aurel, Radu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu loan, Tamasi Karoly.

Se constat6 c[ gedin{a este statutar6, sunt prezenli l4 consilieri locali in funclie din totalul de
15, fiind absent consilierul local Lup Ion Nicolae, plecat din !ar6.

Pregedinte de gedinf5: Neghina Cezar
Participd la gedinfd din partea Prim[riei:
-Primar ing.$ovrea Nicolae;
-Secretar jrs.Purcariu DInu!;
Invitat: domnul Tenea Tudor, economist, reprezentant legal al S.C. Tech IT Solutions S.R.L.- proiectant
qi consultant contractat de UAT Albesti pentru proiectul ,,Centru multifunctional pentru servicii
sociale"in comuna Albesti, judetul Mures.
Consiliul local este legal intrunit.

Pregedintele de qedinfi domnul Neghina Cezar declard deschisd qedinla Consiliului local Ei da
cuvdntul domnului secretar Purcariu DSnu{ care supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei
anterioare ce a avut loc in data de 10.05.2018, precizdnd cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor
impreun[ cu documentele de gedin{E.

Se supune la vot qi se aprobl cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.3522 al gedinlei
din data de 10.05.2018.

Preqedintele de gedinfd domnul Neghina Cezar prezintl gi supune la vot ordinea de zi inscrisd
in Dispozilia nr. I 7 5l17 .05.201 8 a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

I'Proiect de hotlrdre privind adoptarea gi implementare indicatorilor tehnico-economici a proiectului
,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti, judetul Mures.
Inifiator: Primarul comunei Albegti
2'Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului
,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti, judetul Mures.
Initiator: Primarul comunei Albegti
3.Diverse.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Se trece la dezbaterea punctului nr.l al ordinii de zi:

l.Proiect de hotdrdre privind adoptarea qi implementare indicatorilor tehnico-economici a proiectului
,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti, judetul Mures.

Initiator: Primarul comunei Albegti
Domnul secretar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta supune atentiei referatul de

specialitate al S'C. Tech IT Solutions si anexa acestuia cuprinzand noua lista a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru proiectul ,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti,
judetul Mures, din data de 21.05.2018, inregistrate cu nr.3758/21.05.2018. Documente care justifica
modificarea valorilor ce sunt cuprinse in proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici, respectiv Anexa I a proiectului, si, concomitent modificarea valorilor din acordul de
parteneriat ce constituie Anexa I la al doilea proiect de hotarare de pe ordinea de zi privind aprobarea
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acordului de parteneriat incheiat intre UAT Albesti si Fundatia Metro Ministries Sighisoara. Modificarile
sunt motivate de faptul ca la solicitarea GAL Dealurile Tarnavei, suma constituita ca aport din partea
Fundatiei Metro Ministries trebuie obligatoriu cuantificata si cuprinsa atat in devizul general cat si in
toate devizele pe obiect al proiectului chiar daca aceste sume sunt neeligibile si nu fac obiectul
contractului de finantare nerambursabila. Domnul secretar pune la dispozitia consilierilor locali prezenti
in sedinta raportul in cauza cu noua anexa si vechea anexa pentru studiu, si cere permisiunea de a acorda
cuvantul domnului economist Tudor Tenea pentru lamuriri suplimentare si pentru a raspunde la
eventualele intrebari.

Domnul Tudor Tenea, avand acordul presedintelui de sedinta, arata ca asa cum dealtfel este
precizat si in referatul de specialitate amintit, pentru reusita proiectului se cere in primul rand asocierea
prin acord de parteneriat cu o organizatie de tip ONG, in speta Fundatia Metro Ministries Sighisoara, care
vor veni cu un aport la total cheltuieli proiect constituit in dotarea centrului. Aceste dotari constituie
cheltuieli neeligibile si ca urmare nu au fost trecute in devize.

Ulterior, in urma discutiilor purtate pe margine proiectului cu reprezentantii GAL- Dealurile
Tarnavelor, Saschiz, ni s-a solicitat ca sa cuantificam in EUR valoarea dotarilor cu care Fundatia Metro
Ministries va participa ca parte contractatnta a proiectului, si sa includem si aceasta valoare in sfera
cheltuielilor cu acest proiect.

O alta problema a aparut din diferenta de curs valutar, intrucat conform normativelor in vigoare
privind accesarea fondurilor de investitii nerambursabile se foloseste cursul de referinta comunicat de
Banca Central Europeana si nu cel al Bancii Nationale a Romaniei. Ca urmare a acestor factori a fost
necesara modificarea valorilor din proiectele de hotarari propuse spre aprobare Consiliului local Albesti.

In consecinta, solicita aprobarea proiectelor de hotarari propuse pe ordinea de zi, cu anexele
cuprinzand modificarile de valori intervenite; specificand ca exemplarele acordului de parteneriat au fost
semnate de catre UAT Albesti cu Fundatia Metro Ministries Sighisoara cuprinzand noile valori.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii si cum nu mai sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, si ca urrnare
presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind adoptarea gi implementare indicatorilor
tehnico-economici a proiectului ,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti,
judetul Mures, cu noile valori privind indicatorii tehnico-economici prezentate in sedinta, gi care se
constituie anexa la proiectul de hotarare.

In urmavoturilorexprimate se aprobacu un numar de 12 voturi pentru qi I ablinere din totalul de
l4 consilieri locali prezenti, proiectul de hotarare privind adoptarea gi implementare indicatorilor tehnico-
economici a proiectului ,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti, judetul
Mures, cu noile valori privind indicatorii tehnico-economici prezentate in sedinta, qi care se constituie
anexa la hotarare.

Domnul presedinte de sedinta Neghina Cezar trece la prezentarea punctului nr.2 de pe ordinea de
zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului
,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti, judetul Mures.

Inifiator: Primarul comunei Albeqti.
Domnul economist Tenea Tudor intervine si avand acordul presedintelui de sedinta precizeaza, si

roaga pe cei prezenti sa retina, ca in sedinta de consiliu local ce a avut loc in data de 19.04.2018 prin HCL
nr.l9 a fost aprobata incheierea acordului de parteneriat cu Fundatia Metro Ministries Sighisoara, in forma
prezentata , fara a cunoaste la aceea data indicatorii tehnico-economici si sumele, cu participarea fiecarei
parti contractante la proiect, totodata fiind desemnat primarul comunei Albesti sa semneze acordul de
parteneriat. Dupa aprobarea incheierii acordului si a formei acestuia prin HCL nr.19119.04.2018, in sedinta
de azi se supune spre aprobare acordul de parteneriat incheiat, semnat si stampilat de catre parti, cu valorile
actualizate reprezentand valoarea totala a contractului precum si cotele de contributie cuantificate in EUR ce
revine fiecarei parti contractante precum si cota de finantare neramburasbila participantala proiect.

Precizeaza de asemenea ca asa cum arata si la inceputul sedintei, contractul de parteneriat semnat de
parti cuprinde fata de proiectul initial si cota de contributii cuantificatain EUR pe care o suporta partenerul



Fundatia Metro Ministries. obligatoriu a fi prevazuta in acord la solicitarea GAL Dealurile Tarnavelor,
chiar daca este cheltuiala neeligibila.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta face
precizarea ca de asemenea pentru derularea procedurii de inscriere a proiectului la programul de finantare
una din conditiile principale este si aceea ca fundatia partenera sa aiba filiala deschisa in comuna Albesti
- inscrisa in GAL Dealurile Tarnavelor din Saschiz, sediul principal al fundatiei fiind in Sighisoara.

Domnul secretar intervine si avand acordul presedintelui de sedinta precizeaza ca in conformitate
cu prevederile O.G. nr.2612000 cu privire la asociatii si fundatii , asociatiile isi pot constitui atat filiale
cat si sucursale, insa fundatiile isi pot constitui doar filiale ca structuri teritoriale, cu patrimoniu propriu si
consiliu director propriu. Ca urmare, Fundatia Metro Ministries Sighisoara va trebui sa isi constituie
filiala la sediul propus in art.2 din proiectul de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat si nu
sucursala, urmand ca fundatia partenera sa intreprinda toate demersurile legale pentru deschiderea filialei
Albesti.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine si avand acordul presedintelui de sedinta, precizeaza ca a
discutat deja cu reprezentantii fundatiei, cunosc acest aspect , si in urma discutiilor purtate si cu GAL
Dealurile Tarnavelor, se va acorda un termen pentru a se finaliza procedurile legale pentru infiintarea
filialei Albesti a Fundatiei metro Ministries Sighisoara.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii si cum nu mai sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda ayiz favorabil proiectului propus in
forma prezentata in sedinta.

Ca urmare domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea
acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Centru multifunctional pentru servicii sociale"
in Comuna Albesti, judetul Mures, cu anexa cuprinzand acordul de parteneriat semnat in forma
actualizata de cdtre UAT Albesti cu Fundatia Metro Ministries Sighisoara, precum gi deschiderea filialei
Albesti, pe strada Valea Albestiului nr.62, Albesti.

In urma voturilor exprimate se aproba cu un numar de 12 voturi pentru qi I abtinere din totalul de
14 consilieri locali prezenti, proiectul de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului ,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albesti, judetul
Mures, cu anexa cuprinzand acordul de parteneriat semnat in forma actualizata de c[tre UAT Albesti cu
Fundatia Metro Ministries Sighisoara, precum gi deschiderea filialei Albesti, pe strada Valea Albestiului
nr.62, Albesti.

Domnul presedinte de sedinta trece la punctul nr.3 al ordinii de zi: Diverse.
Acorda pe rdnd cuvAntul consilierilor locali.

Domnul Suciu Ioan intreabd cdnd se vor realiza plombarile de asfalt in satele Boiu gi Topa.
Domnul primar Sovrea Nicolae cu acordul presedintelui, r[spunde ca deocamdatd nu poate da o data
exact6.
Domnul Suciu loan intreabdc6nd se varealiza curatarea santurilorpentru oamenii bAtrani qi neputinciosi
din satele Boiu gi Topa.
Domnul viceprimar Boitos Aurel, avdnd acordul presedintelui, rlspunde ca in aceasta slptamdna va
delega oameni la lucru pentru curatatul santurilor respective.
Domnul presedinte de sedinta Neghina Cezar precizeaza ca pe strada Cooperatiei, in Albesti, unde
locuieqte, el a curSfat santuri qi a cosit de ani de zile qi nu s-a pl6ns niciodatd ca ar trebui sa facd
altcineva in locul sau. Ca urrnare, ar trebui ca fiecare cetatean indiferent ca locuieqte in Albesti, Boiu sau
Topa sa dea dovada de putin bun simt qi spirit civic Ai s5-gi intretina singuri santurile gi strdzile pe care
locuiesc.
Domnul Suciu Ioan intervine qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta arata ca in opinia sa in satele
Boiu ;i Topa nu se face aproape nimic in schimb in satul Albesti se face ordine peste tot dintr-un cap6t in
altul al satului. Precizeaza ca sunt foarte multe persoane asistate social care ar trebui puse la munca pentru
banii pe care ii primesc lunar ca ajutor social.

Domnul primar Sovrea Nicolae arata ca angajatii primariei gi o mare parte din asistatii sociali sunt
delegati in aceasta perioada pe zona Sapartroc pentru defrisari, gi curatarea vegetatiei in vederea
reabilitarii zonei de drum prin Aurel Vlaicu spre satul Sapartoc.
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Domnul viceprimar Boitos Aurel intervine, gi av6nd acordul presedintelui de sedinta, precizeaza

ca intr-adevlr sunt 9i din Boiu persoane care beneficiaza de ajutor social , insd nu li se pot da unelte de
lucru precum motocoase, pentru ca e riscant gi apoi Primaria r[spunde in cazde vreun acCident. Pe de alta
parte Primaria nu dispune de suficient personal angajat pentru a-i repartiza pe echipe supravegheate de
angajali ai Primariei, pentru a evita orice risc.

Domnul Fintoc Sergiu, avdnd acordul presedintelui de sedinta, intreabd cdnd se vor plomba totugi
drumurile din Boiu.
Domnul primar Sovrea Nicolae, avdnd acordul presedintelui de sedinta, rdspunde ca nu gtie exact, in
orice caz are promisiunea din partea firmei specializate pe asemenea lucrdri, contractata de prim[rie, ca
lucrdrile de plombare incep siptdmAna viitoare.

Domnul presedinte de sedinta Neghina Cezar intreabd dacl firma respecta procedurile de
plombare, astfel incdt sa aibi durabilitate aceste lucrdri.

Domnul primar rdspunde ca firma fiind specializatain asemenea lucriri va fi obligata sa respecte
standardele legale impuse inclusiv in procedurile de lucru.
Domnul Fintoc Sergiu intervine gi avnd aprobarea presedintelui de sedinta, intreabd care este stadiul
proiectelor de drum pentru Jacu gi Sapartoc .

Domnul primar Sovrea Nicolae, av6nd acordul presedintelui de sedinta, rispunde ca proiectele sunt
depuse la MDRAP, in Programul Na{ional de Dezvoltare Locala .

Domnul Pintea Aurel intervine gi av6nd acordul presedintelui de sedinta intreab[ dacd exista
numar de inregistrare qi dacd exista vreun termen de solutionare.

Domnul primar , cu acordul presedintelui de sedinta, r[spunde ca exista numar de inregistrare,
acesta se acorda obligatoriu la data depunerii proiectului, insi deocamdatd nu se gtie despre vreun termen
de solutionare, neavand pana la aceasta data nici o informalie pe marginea proiectului din partea
MDRAP.

Domnul Stroian Zaharie, avdnd acordul presedintelui de sedinta, intreabd care este stadiul
procedurii de reabilitare sau reparare a pasajelor cFR din satul Albesti.

Domnul Maier Nicolae, in calitate de angajat al SNCFR, gi avand acordul presedintelui de
sedinta, spune ca tocmai azi a discutat cu directorul companiei gi atunci c6nd se va cunoagte castigatorul
licitatiei va trebui actionat in consecinta pentru urgentarea lucrarilor.

Doamna Maier Valeria Adriana intreaba daca s-a clarificat situatia tarifelor
salubritate Schuster Ecosal S.R.L.

operatorului de

Domnul primar Sovrea Nicolae , avand acordul presedintelui de sedinta, precizeaza ca se asteapta
un calcul detaliat al acestora.

Domnul secretar intervine si avand acordul presedintelui de sedinta precizeaza ca in urma adresei
de informare trimisa de Schuster Ecosal SRL ce a fost prezentata in ultima sedinta de consiliu, s-a revenit
cu adresa scrisa catre firma de salubrizare prin care s-a solicitat un raport de fundamentare in care sa fie
detaliate noile tarife propuse, defalcarea sumelor pe servicii , TVA, etc.

Se asteapta comunicarea raspunsului la solicitarea Primariei Albesti.
Domnul pregedinte de gedinld intreabd dacd mai sunt gi alte subiecte de discutat sau alte intervenlii

gi cum nu mai sunt declari inchise lucrdrile gedinlei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal
azi 21.05.2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
NEGHINA CEZAR

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT


