
PROCES VERBAL
Nr.4420l19.06.2018

incheiat azi 19.06.2018 cu ocazia gedin(ei de indata a Consiliului Local al comunei AlbeEti,
judetulMureg.

$edinfa a fost convocat[ de citre Primarul comunei Albeqti potrivit Dispoziliei nr.237 din
18.06.2018. Invitalia nr.4399/18.06.2018 cu convocatorul gedinlei nr.4400119.06.2018, precum gi toate
materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor qi domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronicd. De asemenea publicitatea gedinlei s-a rcalizat prin afiqarea la avizierul
instituliei a ordinii de zi a convocatorului qi dispozitiei primarului, conforrn procesului-verbal de afiqare
nr.4401 la data de 18.06.2018 Ei prin publicarea tuturor materialelor de gedinld pe site-ul comunei Albeqti.

La gedinlI sunt prezenli consilierii locali: Boeru lon Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany
Ludovic, Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea
Adrian lronim, Pintea Aurel, Radu loan, Stroian Zaharie, Suciu loan, Tamasi Karoly.

Se constatd ca gedinfa este statutard, sunt prezenfi 14 consilieri locali in funclie din totalul de
15, fiind absent consilierul localLup Ion Nicolae, plecat din tar6.

Pregedinte de gedinfd: Neghina Cezar
Participi la qedintd din partea Primdriei:
-Primar ing.$ovrea Nicolae;
-Secretar j rs.Purcariu D6nut;
Consiliul local este legal intrunit.

Preqedintele de gedin(6 domnul Neghina Cezar declard deschisd qedinfa Consiliului local gi dd
cuvdntul domnului secretar Purcariu DInu! care supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei
anterioare ce a avut loc in data de 21.05.2018, preciz6nd cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor
impreunl cu documentele de ;edinla.

Se supune la vot qi se aprobl cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.3747 al Eedinlei
din data de 2l .05.201 8.

Pregedintele de gedin!6 domnul Neghina Cezar prezintd gi supune la vot ordinea de zi inscrisd
in Dispozilia nr.237118.06.201 8 a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

l.Proiect de hotdrdre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Albesti a
imobilului inscris in CF 1174 Albesti, nr.top.338l2lbl2ll, in suprafatadeS626 mp gi actualizare date carte
funciara;

Ini{iator: Primarul comunei Albegti
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.3556111.06.2007
Iniliator: Primarul comunei Albeqti
3.Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedin[d al Consiliului Local al comunei

Albegti pentru o perioadd de trei luni ( iulie 2018 - septembrie 2018);
Initiator: Primarul comunei Albegti
4.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:

Proiect de hotirdre privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Albesti a imobilului
inscris in CF 1 I 74 Albesti, nr.top.338 lzlblzll, in suprafata de 8626 mp gi actualizarc date carte funciara.

Domnul primar Sovrea Nicolae, avdnd aprobarea presedintelui de sedinta,prezinta situalia CF 1174
Albesti aratand ca acesta va trebui reactualizat dupd noile lucrlri topografice de delimitare a imobilului,
lucrare necesara pentru atestarea ca domeniu public al comunei a imobilului in suoprafata de 8626mp, asupra
caruia nu au fost frcute operatii cadastrale de foarte mult timp, gi unde inci apare inscris in evidentele de
cadastru ca proprietar tabular Statul Roman. Delimitarea gi actualizarea de date in CF este necesara pentru a
se putea demara proiectul de modernizare, extindere gi dotare a gcolii din Albesti, cu accesarea de fonduri
europene prin Axa 10, misura 10.1B.
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Domnul secretar Purcariu Danut intervine, gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza
ca in primul r0nd trebuie in{eles ca delimitarea cadastrala in CF 1174 Albesti, nr.top.338l2lbl2l1, in
suprafata de 8626 mp se face atdt pentru atestarea apartenentei la domeniul public al comunei a imobilului
teren, pe care actualmente figureaza ca fiind proprietar tabular Statul Roman, c6t si pentru identificarea
corpurilor de clddire A gi B ale gcolii gimnaziale din Albesti, construclii care de asemenea deqi figureaza in
inventarul bunurilor publice ale comunei Albesti, la pozi{iile nr.l5 gi l6 din Anexa nr.l I al HG nr.96412002,
nu au fost operate in evidentele de carte funciara la BCPI Sighisoara.

In al doilea rdnd, practic se vor efectua concomitent doua operaliuni in cartea funciara, una constand
in evidentierea imobilului teren in suprafala de 8626mp ca fiind proprietatea publica a comunei Albesti, gi

cealata constand in evidentierea constructiilor Cl qi C2 din proiectul de hotirdre prezentat, identificate ca
fiind corpurile de cl[dire A gi B ale qcolii din Albesti.

In urma acestor opera{iuni extrasul CF astfel actualizat va fi necesar ca piesa gi la dosarul privind
cererea de finanlare din cadrul proiectului de modernizare, extindere gi dotare gcoala gimnaziala Albesti.

In acest context proiectul de hotarare prezentat de domnul primar solicita aprobarea a$rt a atestarii
domeniului public al comunei pentru imobilul in suprafata de 8626mp cdt gi actualizarea de date CF prin
evidentiereaatdta imobilului cdt qi a constructiilor Cl gi C2 la OCPI 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 aviz favorabil, si ca urmare se supune
la vot .

in urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al comunei Albesti a imobilului inscris in CF I 174 Albesti , nr.top.338l2l
blzl1, in suprafata de8626 mp qi actualizare date carte funciara.

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

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.3556111.06.2007

Domnul secretar Purcariu Danut, avand acordul presedintelui de sedinta, atata ca asa cum reiese si
din documentele anexate proiectului de hotarare, motivul majorarii tarifelor de catre societatea de
salubrizare S.C. Schuster Ecosal S.R.L. il constituie necesitatea transportarii gunoiului menajer la depozitul
din localitatea Sanpaul, judetul Mures; transport care genereaza costuri suplimentare.

Datorita expirarii autorizatiei integrate de mediu depozitul din Sighisoara este momentan inchis,
nefiind reautorizat pana la aceasta data, si ca urrnare singura solutie ramane colectarea, incarcarea si
transportul deseurilor la depozitul de la Sanpaul.

Domnul viceprimar Boitos Aurel intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca la
data de 14.06.2018, in Sala Mare a Consiliului Judetean Mures, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
,,Ecolect Mures" aorganizat o sedinta cu toti reprezentantii UAT-urilor din judetul Mures, pe ordinea de zi a
a sedintei fiind investitiile in infrastructura si managementul integrat al deseurilor si gestionarea deseurilor
colectate din localitatile judetului Mures prin programul SMIDS si stadiul implementarii acestuia.

In acest context s-a avut in vedere si depozitul de la Sighisoara, care pe viitor, in conditiile in care va
fi reautorizat sa deserveasca numai Municipiul Sighisoara prin operatorul sau de salubritate, urmand ca
celelalte localitati din zona sa fie trecute prin alte structuri de gestionare a deseurilor din judet, in urma
organizarii unei licitatii publice la nivel de judet pentru contractarea operatorului de salubritate si pentru
uniformizarea preturilor la nivel de judet. Se doreste ca preturile sa fie diminuate si sa fie percepute pe
persoane si nu pe familie, astfel cum se taxeaza actualmente si la comuna Albesti.

Pentru aceasta ADI Ecolect Mures si Consiliul Judetean Mures vor pregati in perioada urmatoare
toate materialele necesare care vor fi transmise UAT-urilor din judet, solicitand sprijinul acestora in
efectuarea demersurilor pentru implementarea programului de gestionare a deseurilor, in caz contrar existand
riscul ca toate contributiile suportate prin fonduri europene sa fie restituite.

Domnul Maier Nicolae intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune sa se solicite
catre Schuster Ecosal S.R.L. o statistica in care sa se evidentieze cati contractanti are societatea pe ruza
comunei Albesti la aceasta data si cati vor fi peste 3 luni , avand in vedere noile majorari de tarife.
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Domnul Stroian Zaharie, avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune asocierea mai multor
persoane singure pentru inchirierea de pubele de gunoi, in special pubele speciale pentru PET-uri, acesta
fiind in pondere foarte mare in deseurile menajere.

Arata ca exista firme specializate care achizitioneaza PET-urile contracost.
Domnul primar Sovrea Nicolae intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca intr-

adevar sunt firme specializate in colectarea de PET-uri, insa trebuie retinut ca acestea achizitioneaza PET-
urile in conditiile in care sunt curate, fara alte gunoaie si in saci speciali pentru incarcarea acestora pe
autovagoane.

Dealtfel exista un program la nivel de judet prin care sunt atribuite pubele de mari dimensiuni pentru
depozitarea selectiva a gunoiului, din pacate insa populatia nu respecta aceste cerinte, si cand s-a incercat
colectarea in astfel de recipienti, la incarcarea acestora s-a constatat ca acestea erau pline cu tot felul de alte
deseuri neconforme.

Domnul MaierNicolae intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta,arata ca, intr-adevar, a
sesizat si el ca sunt aruncate in diverse zone ale comunei Albesti gunoaie in plase de plastic, acestea fiind,
cel mai probabil, aduse de la distanta si debarasate aici in comuna.

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

Ca urmare domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si in urma voturilor
exprimate se aproba cu un numar de I I voturi pentru, 3 voturi impotriva, din numarul total de 14
consilieri locali prezenti in sedinta, proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile
publice de salubrizare derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. conform contractului de concesiune
nr.3556/11.06.2007

Domnul presedinte de sedinta trece la punctul nr.3 al ordinii de zi:
Proiect de hotlr6re privind alegerea pregedintelui de gedinl[ al Consiliului Local al comunei

Albeqti pentru o perioadd de trei luni ( iulie 201 8 - septembrie 201 8)
Domnul Maier Nicolae, av6nd aprobarea presedintelui de sedinta, propune pe domnul Pintea

Adrian lronim, urmf,torul consilier pe lista consilierilor locali.
Preqedintele de sedinta intreabl dac[ mai sunt gi alte propuneri, gi cum nu mai sunt solicita avizele

comisiilor de specialitate. Comisiile acorda aviz faviorabil, drept pentru care se supune la vot proiectul de
hotarare. In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate proiectul de hotirdre privind alegerea
pregedintelui degedinfdal Consiliului Local al comunei Albegtipentruoperioadidetrei luni (iulie2018
- septembrie 201 8) si se desemneaza ca presedinte de sedinta domnul Pintea Adrian lronim.

Domnul presedinte de sedinta trece la prezentarea punctului nr.4 al ordinii de zi:
Diverse.
in cadrul acestui punct sunt supuse spre dezbatere cererile cetatenilor Ciurar Iova ;i Costea Florin

Ioan.
l.Prin cererea inregistrati sub nr.3789122.05.2018 , doamna Ciurar Iova, domiciliata in Albesti,

str.Tamavei nr.l8, solicita un ajutor pentru refacerea acoperisului casei.
Domnul primar SovreaNicolae, cu acordul presedintelui de sedinta,precizeaza ca este necesara o

evaluare la fata locului qi apoi intocmirea unui necesar de materiale qi deviz pentru estimarea costurilor,
existand posibilitatea acordarii unor materiale rezultate din demolari de clSdiri apartinand comunei
Albesti, materiale care vor putea fi revalorificate in sensul acordarii sub forma de ajutoare pentru familiile
nevoiase, in funclie de posibilit6lile Primariei.

Domnul presedinte de sedinta intreabd dacS mai sunt alte interventii gi cum nu mai sunt supune la
vot propunerea domnului primar. in urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate propunerea
domnului primar Sovrea Nicolae de evaluare la fata locului qi apoi intocmirea unui necesar de materiale gi

deviz pentru estimarea costurilor, cu acordarea unor materiale rezultate din demolari de clddiri apartinand
comunei Albesti, materiale care vor putea fi revalorificate in sensul acordarii sub forma de ajutoare pentru
familiile nevoiase, in funclie de posibilit6lile Primariei.

2.Prin cererea inregistrat[ sub nr.2831117.04.2018 domnul Costea Florin loan, domiciliat in sat
Topa nr.78, solicita inchirierea sau concesionarea terenului de l6ngd terenul de fotbal din satul Boiu.
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Domnul viceprimar Boitos Aurel, avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca, cererea

neprecizand clar pozitionarea terenului la care face referire, concluzione aza ca singura suprafala de teren
din zona solicitata, care este libera qi se afla in administrarea Comunei Albesti, este zona,,grddina lui Firi
Ioan,, dar care incl nu este intabulata pe Comuna Albesti.

Ca urmare, la aceasta data Primaria Albesti nu are posibilitatea sa inchirieze sau sa concesioneze
acest teren, urm0nd ca pe viitor sd se facd demersurile pentru intabularea acestuia. Despre acest fapt va fi
anunlat in scris gi solicitantul Costea Florin Ioan.

Pre;edintele de sedinta intreabI dacd mai sunt qi alte interventii pe acest subiect, gi cum nu mai
sunt supune spre aprobare propunerea domnului viceprimar Boitos Aurel.

In continuare domnul presedinte de sedinta acorda pe rdnd cuvdntul consilierilor locali.
Domnul Suciu Ioan arata ca cetatenii de etnie rroma fura in continuare din proprietatile private din

satele Topa gi Boiu, ?n special de la oamenii batrdni, profitand de neputinla acestora, gi solicita luarea de
m6suri mai drastice pentru pedepsirea acestora.

Domnul Tamasi Karoly revine la problema suplimentarii camerelor de supraveghere in comuna gi
angajarea unui responsabilcu supravagherea video pentru a reduce astfel fenomenele antisociale, inclusiv
furtul de pe proprietatile private.

Domnul Radu Ioan solicita sd fie informat dacl Primaria Albesti a acordat vreo autorizalie de
comercializare pentru cele doua grupui de rromi , care qi-au amplasat corturi gi tarabe de vanzare la
soseaua Nafionala, unul in zona pensiunii Casa Candea Ei unul in zona Baral, gi unde aceqtia
comercializeaza legum e, zarzavaturi gi fructe.

Domnul primar Sovrea Nicolae cu acordul presedintelui, rdspunde ca primaria Albesti nu a
acordat nici o autorizalie de comercializareinzonareipectiva, asa ca, in opinia sa, acegtia practica ilegal
activitate de comert ambulant. Se vor face verificIri in iona.

Domnul Pintea Aurel intreabd din partea domnului Pasca Alexandru care locuieste pe strada
Muzeului, Albesti, cdnd se va finaliza lucrarea de reparare a santului in aceea zona.

. Domnul primar Sovrea Nicolae, cu aprobarea presedintelui, rf,spunde ca zona este cuprins6 in
proiect, qi este programata pentru finalizarea lucrariloi de reparalii gi ieabilitare la momentul in care
echipele de lucru vor ajunge pe acel sector.

Domnul primar Sovrea Nicolae, 
-avAnd 

aprobarea presedintelui de sedinta, anunla pe toli cei
prezenti in sedinta ca sdmbdta,23.06.2Ol8, la orele I1,00 , tn Sala mare a Caminului cultural al Comunei
Albesti va avea loc festivitatea de inmanare a titlului de ,,Cetatean de Onoare al Comunei Albesti,,
domnului profesor doctor universitar Suteu lronim, astfei cum a fost up.obut prin HCL nr.2 dinl8'01'2018' Domnul primar solicita confirmare prezentei la festivitat. punu cel t6rziu in data de
20.06.2018.

. Domnul preqedinte de gedinlI intr.eabS dacd mai sunt gi alte subiecte de discutat sau alte intervenlii
gi cum nu mai sunt declard inchise lucrdrile gedinlei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal
azi 19.06.2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
NEGHINA CEZAR

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT


