
PROCES VERBAL
Nr.4881/06.07.2018

incheiat azi 06.07.2018 cu ocazia gedin{ei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Albeqti, judetul Mureg.

$edinla a fost convocatl de cdtre Primarul comunei Albeqti potrivit Dispozifiei nr.287 din
data de 02.07.2018. Invitalia nr.4735102.07.2018 cu convocatorul qedinlei nr.4736/02.07.2018, precum qi
toate materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronicS. De asemenea publicitatea qedinlei s-a realizat prin afigarea la avizierul
institu{iei a ordinii de zi a convocatorului gi dispozi{iei primarului, conform procesului-verbal de afigare
nt.4737 la data de 06.07.2018 qi prin publicarea tuturor materialelor de gedintd pe site-ul comunei AlbeEti.

La qedinfi sunt prezenti consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany
Ludovic, Costea Doina, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea Adrian Ironim,
Pintea Aurel, Radu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly.

Se constat[ cd gedinfa este statutarS, sunt prezenli 13 consilieri locali in funcfie din totalul de
15, fiind absenti consilierii locali Fintoc Sergiu Ioan si Lup Ion Nicolae, plecat din {ard.

Pregedinte de gedin{6: Pintea Adrian Ironim
Participd la gedinfd din partea Primlriei:
-Primar ing. $ovrea Nicolae;
-Secretar jrs.Purcariu Ddnu{;
Invitat:
-Economist Tenea Tudor, reprezentant legal al S.C. Tech IT Solutions S.R.L., in calitate de proiectant qi
consultant contractat pentru proiectele de modernizare, extindere qi dotare a scolilor din satele Albesti qi
Boiu.
Consiliul local este legal intrunit.

Preqedintele de qedin16, domnul Pintea Adrian Ironim, declard deschisd gedin{a Consiliului
local gi dd cuvdntul domnului secretar Purcariu Ddnut care supune spre aprobare procesul-verbal al
qedintei anterioare ce a avut loc in data de 28.06.2018, precizdnd cd acesta a fosi pus Ia dispozilia
consilierilor impreund cu documentele de gedinf6.

Se supune la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.4669 al qedinlei
din data de 28.06.2018.

Preqedintele de qedinfS supune Ia vot ordinea de zi inscrisd in Dispozi1ianr.287102.07.2018 a
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,,Modernizare,
extindere si dotare $coala gimnaziala localitatea Albesti, comuna Albeqti, judelul Mures - structura clasele
V-VIII, corp A- structura clasele I-IV, corp B";

Initiator: Primarul comunei Albesti

2. Proiect de hotararare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului
,,Modernizare, extindere si dotare Scoala gimnaziala localitatea Boiu, comuna Albesti, judetul Mures
structura clasele I-VIII" in Comuna Albeqti, judetul Mures;
Iniliator: Primarul comunei Albegti;

Se aproba cu unanimitate de voturi ordine de zi a sedintei drept pentru care pregedintele de sedinta
supune dezbaterii punctul nr.l :

Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,,Modernizare,
extindere si dotare $coala gimnaziala localitatea Albesti, comuna Albeqti, judelui Mures - structura clasele
V-VIII, corp A- structura clasele I-IV, corp B".

Domnul primar Sovrea Nicolae solicita interventia gi, avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, arata
ca Primaria Albesti impreuna cu conducerea gcolii Albesti gi Boiu qi-au propusia demareze o serie de lucr6ri
in primul rdnd de reparafii ale acestor gcoli; mai ales avdnd in vedere ca qcoala din Boiu are 80 de ani
vechime Ei nu s-a intervenit niciodatd pana in prezent cu vreo repara[ie capitala a acesteia. in al doilea r6nd
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se doreite extinderea qi modernizarea acestora cu sala de sport la qcoala din Boiu, deasemenea dotarea
cu laboratoare moderne, grupuri sanitare noi Ei un observator astronomic la gcoala din Albesti.

in acest sens s-a contractat societatea de consultanta pe aceste doua proiecte, prin domnul Tudor
Tenea. Proiectele vor fi depuse la Programul Operational Regional - POR, Axa 10.1, m6iura 10.lb, pentru a
solicita finanlare din fonduri europene, dar pentru acest lucru este necesar, conform prevederiloi legale
specifice, aprobarea de cdtre consiliul local al comunei a indicatorilor tehnico-economiCi pentru cele doua
proiecte.

Domnul primar precizeaza ca urgenla perezentei qedinte extraordinare este determinata de termenul
foarte scurt pentru depunerea acestor proiecte, ultima zi de depunere fiind luni, 09.07.2018.

Domnul primar precizeaza de asemenea ca prezenta in sedinta a domnului Tenea Tudor a fost
solicitata de domnul secretar gi domnul primar , fiind justificata din doua motive gi anume, primul motiv este
acela ca prin referatul S.C. Tech IT Solutions S.R.L. inregistrat cu nr.4899 la data de 06.07 2018, se aduce la
cunogtinla faptul ca au intervenit unele mici modificari in structura indicatorilor tehnico-economici pugi la
dispozifia consilierilor locali odatd cu proiectele de hotarari- anexele I qi 2 ale proiectelor.

Al doilea motiv al prezentei domnului Tudor Tenea este acela ca dansul, in calitate de specialist
contractat, sa expuna proiectele, cu prezentarea referatului de modificare a indicilor, respectiv anexele I qi 2
ale proiectelor de hotararari aflate pe ordinea de zi a sedintei.

Domnul seceretar Purcariu Danut intervine , qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca s-a
pus la dispozilia consilierilor locali, respectiv comisiilor de specialitate, referatul nr.4899 gi indicii tehnico-
economici astfel cum au fost actualizati, care constituie anexe I gi 2 laproiectele de hotarariprezentate.

Domnul Tenea Tudor, avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca proiectile vor intra in
Programul Operation Regional (POR) , Axa prioritara 10.1, m5sura l0.lb, respectiv investitii in invlfdm6nt
9i infrastructura de invd(dmdnt, finantarea prin acest program ridicandu-se la sgma de 7700 Eur pe elev.

Urgenfa solicitarii de a aproba prin sedinta extraordinara a proiectelor propuse este motivata , aga
cum spunea gi domnul primar, pe de o parte de termenul limita de 09.07.2018 pana la care aceste proiecte
trebuiesc depuse, fiind necesara aprobarea prin hotdrdre de consiliu local a principalilor indicatori iehnico-
economici ai proiectelor.

Ptezinta principalele investitii ce se vor realiza la gcoala din Albesti qi Boiu gi anume, la gcoala din
Albesti: corpurile de clddire A gi B vor fi renovate qi in urma lucrarilor vor avea o arhitectura identica mult
inbunatatita. De asemenea se va extinde clddirea. Se vor schimba grupurile sanitare, vor fi infiintate
laboratoare de informatica, limbi strdine qi vor fi refacute laoratoarele de fiiica gi chimie; practic fiecare sala
de clasa va dispune de un laborator.
De asemenea se va infiinta un corp astronomic qi o sala specialS pentru servirea cornului qi laptelui, dar gi
pentru a servi in general masa.

La gcoala din Boiu se va proceda in primul rdnd o renovare capitala a intregii gcoli gi, totodata,
teorganizatea salilor de curs astfel incdt qcoala sa ofere posibiltatea infiintarii pe viitoi gi'a programelor de
tip,,afterschool". De asemenea se va construi o sala de sport, in imediata vecinaiate a q.oiii. -

Totodata cu aceasta ocazie se va realiza qi o anvelopare a cladirilor, urmarindu-se sporirea eficientei
energetice a acestora.

Domnul Tamasi Karoly intervine, qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta , intreab6 dac6
gradinitele gi cresele din comuna nu ar putea intra pe acelagi program.

Domnul Tenea Tudor rdspunde ca acestea au alocate alte mdsuri specifice prin pOR dar ca
deocamdatd sesiunile pentru gridinile qi crese s-a incheiat, urmdnd a fi gi alte sesiuni deschise pe viitor.

Domnul primar solicita inscrierea la cuvdnt, gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza
ca chiar qi in situa{ia in care vor fi astfel de sesiuni pe viitor , deocamdatd nu crede ca merita investitia,
raportat la numlrul de copii destul de redus care frecventeazacresele qi gradinitele la ora actuala.

Totodata tine sa precizeze ca personalul de la fundatia Metro Ministries au sosit in Albesti zilele
acestea, 9i ca gi anii trecuti au trecut deja la organizarea activitatilor pentru copiii de etnie rroma gi nu numai
pentru copii dar gipentru adolescenfi qi adultii de etnie ffoma; fundatia implicand in activit6lile lor cam toatd
comunitatea. Chiar la ora derularii sedintei, in sala mica a Caminului cultural Albesti , care este inchiriat[ de
fundatie, se organizeaza activitdti de dezvoltarea aptitudinilor in diverse activit6ti de indemanare, arta gi
cultura.
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De asemenea reprezentantii fundatiei au solicitat Primariei sprijinul in organizarea unui picnic cu

gratar dupi terminarea programului de activitdli pe aceasta vara.

. Domnul presedinte de sedinta intreabd dacd mai sunt gi alte interventii qi cum nu mai sunt, solicita
avizele comisiilor de specialitate asupra proiectului prezentat cu modificarile intervenite qi prezentate in
sedinta.

Comisiile acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot gi se aproba in unanimitateproiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,,Modernizare,extindere si dotare $coala gimnaziala localitatea Albesti, comuna Albegti, judetul Mures - structura claseleV-VIII, corp A- structura clasele I-lV, corp B,,
Domnul presedinte de sedinta trece la punctul nr.2 alordinii de zi:
Proiect de hotararare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,,Modernizare,extindere si dotare Scoala gimnaziala localitatea Boiu, comuna Albesti, judetul Mures - structura clasele I-VIII" in Comuna Albegti, judetul Mures.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt eventuale interventii, obiectiuni, nelamuriri ,avand in vedere ca prezentarea ambelor proiecte s-a facut la dezbaterea punctului nr.l din ordinea de zi.
Nemaifiind alte interventii soliciia avizele comisiilor de specialitate asupra proiectului prezentat cumodificarile intervenite gi prezentate in sedinta.
Comisiile acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot gi se aproba in unanimitateproiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-iconomici a proiectului ,,Mode mizare,

extindere si dotare Scoala gimnaziala localitatea Boiu, comuna Albesti, judetul Mures - structura clasele I-VIII" in Comuna Albeqti, judetul Mures.
Domnul presedinte de sedinta intreab[ dacd mai sunt gi alte interventii.
Domnul primar intervine, qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca pentru tigla

veche de pe coperisul primariei, care este acum in lucru, sunt solicitari din pu.t.u cetatenilor pentru a le fi
atribuita ca materiale de construclii. Propune ca primaria sa dea aceasta tigla sub forma de ajuior pentru cei
care au nevoie sa i1i repare locuintele. Consilierii locali sunt de acord ., pipun"rea domnului primar.

De asemenea, avdnd in vedere ca in sedinta ordinar6 din data ae ZL.OA.ZOIS s-a format o comisie de
constatare qi s-a stabilit ca data a constatarii 03.07.2018 gi pentru ca incr nu s-a reuqit deplasarea comsiei la
fata locului(str.Garii 9i podet str.Codrului, respectiv domnui Baciu ovidiu), propune reprogramarea comisieide constatare pentru data de 10.07.2018, orele 16,00. Consilierii tocati sunt de u.oia ., propunerea
domnuluiprimar.

. Domnul pregedinte de gedin{d intreabd dacd mai sunt gi alte subiecte de discutat sau alte interven{ii
qi cum nu mai sunt declard inchise lucririle gedintei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal
azi 06.07.2018.

PRE$EDINTE DE INTA,
PINTEA IM

CONTRASEMNEAZA,
PIB.CARIU DANUT


