
PROCES VERBAL
Nr.5452126.07.2018

incheiat a2i26.07.2018 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti,
judeplMureg.

$edinfa a fost convocatd de cltre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.293 din
data de 20.07.2018. Invitalia nr.5242/20.07.2018 cu convocatorul gedinlei nr.5243120.07.2018, precum qi
toate materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor qi domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronicd. De asemenea publicitatea qedinfei s-a rcalizat prin afiqarea la avizierul
instituliei a ordinii de zi a convocatorului gi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afigare
nt.5244la data de 20.07 .2018 gi prin publicarea tuturor materialelor de qedinfi pe site-ul comunei Albeqti.

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

Se constatd cd qedinfa este statutarI, sunt prezenli 14 consilieri locali in func]ie din totalul de
15, fiind absent consilierul local Fintoc Sergiu Ioan.

Pregedinte de gedin[d: Pintea Adrian Ironim
Participi la qedinfi din partea Primdriei:
-Primar ing. $ovrea Nicolae;
-Secretar jrs.Purcariu D6nuf ;

Se constata prezenta in sala de sedinta a doamnei Teofilia Juravle, artist plastic, in calitate de reprezentant
al asociatiei ,,Hopa din Topa" gi a domnului Cismas Dan, reprezentant al asociatiei ,,Tamava Mare", care
au solicitat alocarea catorva minute pentru prezentarea proiectelor culturale derulate de cele doua asociatii
in satul Topa.
Consiliul local este legal intrunit.

Pregedintele de pedinf6, domnul Pintea Adrian Ironim, declard deschisd gedinla Consiliului
local gi dd cuv6ntul domnului secretar Purcariu D[nuf care supune spre aprobare procesul-verbal al
gedinlei anterioare ce a avut loc in data de 06.07.2018, precizdnd cI acesta a fost pus la dispozilia
consilierilor impreund cu documentele de gedin!6.

Se supune lavot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.4881 al gedinlei
din data de 06.07.201 8.

Domnul secretar, avdnd acordul presedintelui de sedinta, distribuie consilierilor locali copii
ale rapoartelor de activitate solicitate de acegtia , intocmite de serviciul de proteclia qi paza contractat S.C.
Proleg Guard S.R.L, inregistrate cu nr.5143117.07 .2018, nr.5344127.07.2018 qi nr.4983 110.07.2018.

Domnul presedinte de sedinta solicita consilierilor locali prezenti in sedinta ca mai inainte de
trecerea la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi si se dea cuvdntul doamnei Teofilia Juravle gi
domnului Cismas Dan pentru prezentarea proiectelor culturale ce au fost realizate in aceasta perioada in
satul Topa gi care vor urma.

Se da cuvdntul domnului Cismas Dan care arata ca de aceasta data a venit in prezenta sedinta
mai mult in calitate de colaborator, sustinator qi vecin al asociatiei ,,Hopa din Topa"si mai pulin in calitate
de reprezentant al asociatiei ,,Tarnava Mare"pe care o conduce.
Face o scurta prezentare a activitatii culturale desftgurate de asociatia condusa de doamna Teofilia
Juravle- cunoscutd qi ca Teli [acsa, aratand ca se intenlioneazd demararea unor serii de proiecte artistice
care sa dezvolte comunitatea din punct de vedere nu numai artistic dar gi educational, social gi nu in
ultimul rdnd turistic Ai economic.

Considera ca e o mare onoare ca un artist plastic de talia doamnei Teofilia Juravle sa aleaga
pentru activit6tile sale satul Topa gi sa implice comunitatea nu numai din satul Topa dar Ei din satele
invecinate , inclusiv Albesti, in astfel de proiecte care imbogatesc cultura comunitdfii din zona gi cu alte
genuri artistice qi educative, pentru ca in ultimii 20 de ani in afara de cdteva spectacole folclorice in zona
nu au fost desfrqurate alte evenimente.
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Se da cuv6ntul doamnei Teofilia Juravle care face o scurta prezentare a cariereri sale

profesionale, aratand ca mai inainte de a fi artist plastic a terminat facultatea de stiinte economice fiind
economist de profesie, insl avdnd in vedere ca din copildrie a dezvoltat o pasiune deosebita pentru artele
plastice gi cultura , qi-a reorientat viata profesionali in aceasta direclie, precizand ca , in opinia sa, fiecare
om pentru propria sa dezvoltare personala , spirituala gi chiar materiala are o deosebita importanfa sa igi
urrneze propriul talent cu care l-a inzestrat natura qi ca urmare s[-gi indeplineasca vocatia in aceasta
direclie.

Un prim proiect derulat in cadrul activitatii asociatiei este tabara de crealie care presupune o
colaborare gi cu Primaria Albesti pentru suslinere materiala, urmdnd ca la sfdrgitul taberei fiecare artist
participant sa doneze in patrimoniul comunei Albesti cdte o creatie semnata qi datata.

Tema proiectului , gi in general a tuturor proiectelor derulate de asociatie, este aceea de a
p[stra qi duce mai departe de cdtre tinerele genera]ii obiceiurile autentice ale zonei.

Se va incerca atragerea de proiecte mai ample care vor fi focalizate de exemplu pe restaurari
de clEdiri vechi qi gospodarii taranesti.

Ca un prim pas in aceasta directie doamna Teofilia Juravle precizeaza ca deja cdliva locuitori
din sat au permis artistuilor plastici sa intervina asupra locuintelor pentru redecorari ziduri, porli,
garduri,etc.; de un astfel de tratament de renovare beneficiind deja gi troita din satul Boiu.

Pentru a aduce un plus de valoare artistica artistii plastici prezenti in tabara de crealie au
conceput gi construit o placa de mari dimensiuni din mozaic care va fi fixata pe o fundatie la granila
dintre satele Topa gi Boiu.

De asemenea s-au desfasurat diferite activitd{i cu artisti p6rin}i qi copii menite sa le stimuleze
copiilor creativitatea, interesul pentru valorile autentice, pentru tradifie. Au fost derulate qi activitali
recreative fiind invitat la manifestari qi tobosarul Cetatii Medievale Sighisoara.

De asemenea vor mai fi proiecte culturale in care vor fi implicali deopotriva adulti gi copii,
proiecte axate pe teatru, muzica, dans, pictura, etc.

Pentru micii artisti implicafi in proiect vor construi un loc de joaca. Pe plan turistic se
urmireqte prin aceste proiecte atragerea cdt mai multor turigti in zona, care sa cunoasci tradiliile qi
obiceiurile locului gi care sa promoveze mai departe comunitatea din satele din zona.

Se trece la prezentarea pe videoproiector a unui set de fotografii care ilustreaza instantanee
din activitd{ile prezentate.

Domnul Cismas Dan precizeaza ca in afara de scopul principal al activitatii gi proiectelor
derulate gi anume cel cultural, se doreqte si promovarea turisticaazonei, care poate atrage mul(i turigti,
care se orienteaza din ce in ce mai mult spre zonele rurale spre obiceiurile traditionale, spre traditiile
culinare din zona. Satele din zona au multe de oferit gi pe latura turistica, care dacd vor fi promovate intr-
un mod inteligent pot aduce in paralel cu popularitatea binemeritata a comunitdfii qi dezvoltarea
economica a acesteia.

De aceea considera ca ceea ce intreprinde doamna artist plastic Telli Iacsa in zona, rcprezintd,
o imensa oportunitate pentru intreaga comunitate atat din punct de vedere al reinvierii traditiilor qi
obiceiurilor cdt ;i al dezvoltarii acesteia.

Domnul Cismas Dan gi doamna Teofilia Juravle multumesc consilierilor locali qi domnului
primar pentru timpul acordat in sedinta.

Domnul primar Sovrea Nicolae mullumegte pentru prezentare qi mai ales pentru activitAtile
desftgurate, precizand ca nu are nici un dubiu ca acestea vor aduce un real beneficiu comunitdlii din zona.
De asemenea mullumegte in mod special domnului Cismas Dan gi familiei acestuia atdt pentru suportul
material cdt gi pentru ospitalitatea oferita artistilor.

Domnul Cismas Dan qi doamna Teofilia Juravle pdrdsesc sala de gedinle.
Pregedintele de gedin[d, prezinta qi supune la vot ordinea de zi inscrisd in Dispozilia

nr,293120.07.2018 a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:
LProiect de hotlrdre pentru aprobarea ,, Regulamentului privind transportul efectuat cu vehicule

speciale destinate serviciilor funerare" in comuna Albesti;
Inifiator: Primarul comunei Albegti
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2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii gi cornpletarii acordului de parteneriat pentru

implementarea proiectului ,,Centru multifunclional pentru servicii sociale" in Comuna Albegti,ludetul
Mures.

Iniliator: Primarul comunei Albepti
3.Diverse.

Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei drept pentru care preqedintele de sedinta
supune dezbaterii punctul nr.1 :

l.Proiect de hotdrdre pentru aprobarea ,, Regulamentului privind transportul efectuat cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare" in comuna Albesti;

Domnul primar Sovrea Nicolae solicita luarea cuvantului si, avand aprobarea presedintelui de
sedinta, face ptezentarea proiectului aratand ca avand in vedere ca exista cererea inregistrata cu
nr'51 I 6/16.07 .2018 a Intreprinderii Individuale Marian Elisabeta din Albesti, prin care se solicitiauto rizatie
de functionare pentru activitatea de serviciii pompe funebre, inclusiv autorizare transport , este necesar
conform prevederilor legale in vigoare sa se aprobe un Regulament privind transportul efectuat cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare in comuna Albesti. Drept pentru care afost initiat prezentul proiect de
hotarare.

Domnul secretar Purcariu Danut intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca
regulamentul pentru acest serviciu este obligatoriu, serviciul avand regim special, fiind prevazut de Legea
nr.9212007 a serviciilor de transport public local, mai precis art.l3-din iege referitoi la transportul cu
vehicule speciale destinate serviciilor funerare, cat si de prevederile Ordinului ir.2O7lZO07 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniu serviciiloi de transport.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunf solicita

avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care proiectul
se supune la vot.

In urma voturilor exprimate se aproba
Regulamentului privind transportul efectuat cu
Albesti;

Domnul presedinte de sedinta trece la prezentarea punctului nr.2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii gi completarii acordului de parteneriat pentru

implementarea proiectului ,,Centru multifunclional pentru servicii sociale" in Comuna Albegti, luAetul
Mures.

Domnul primar Sovrea Nicolae solicita luarea cuvantului si, avand aprobarea presedintelui de
sedinta, arata ca, asa cum rezulta si din expunerea de motive, GAL Saschiz a solicitat date suplimentare,
respectiv completarea dosarului cu informaliile suplimentare solicitate in fisa transmisa cdtre prim6rie gi
cdtre societatea de consultanta contractata.

Asa cum reiese din fisa tehnica de solicitare cdt gi din cererea societatii de consultanta S.C. Tech
lT Solutions S.R.L., sunt absolut necesare pentru a respecta conditiile regulamentelor gi prevederilor
legale in materie de finanlare pe acest sector, implementarea , modificarea/completarea catorva puncte qi
din acordul de parteneriat incheiat intre UAT Albesti gi Fundatia Metro Ministries in luna mai 2018,
acord aprobat prin HCL Albesti nr.21121.05.2018.

Ca urmare, pentru indeplinirea conditiilor legale solicitate in vederea finantarii proiectului,
proiectantul contractat Tech IT Solutions S.R.L. solicita initierea proiectului de modificare gi completarea a
acordului de parteneriat sus numit. Drept pentru care a fost initiat prezentul proiect de hotarare.

Domnul Tamasi Karoly solicita luarea cuvantului si, avand aprobarea presedintelui de sedinta ,
intreaba daca cele 5 locuri de munca prevazute in modificarea si co-pletarea acordului de parteneriat din
proiect vor fi platite de catre comuna Albesti sau de fundatia partenera Metro Ministries.

Domnul secretar Purcariu Danut intervine si, avand aprobarea presdintelui de sedinta, precizeaza ca
modificarea respectiva este prevazuta la art.3 -Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului,
punctul: Partener 2 - Fundatia Metro Ministries. Ca urmare, obligatia implemeniarii si platii drepturilor
salariale aferente celor 5 locuri de munca cad in sarcina fundatiei si nu a comunei Albesti.

in unanimitate proiectul de hot[r6re pentru aprobarea ,,
vehicule speciale destinate serviciilor funerare,, in comuna
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Domnul Tamasi Karoly intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, spune ca fundatia

partenera ar trebui sa faca o declaratie sau sa incheie un acord prin care se obliga sa asigure fondul de
salarii .

Domnul Maier Nicolae solicita luarea cuvantului si, avand aprobarea presedintelui de sedinta,
intreaba daca fondurile de finantare ce vor fi derulate prin GAL Saschiz vor cuprinde si fondurile pentru
drepturile salariale.

Domnul primar Sovrea Nicolae, avand aprobarea presedintelui de sedinta, roaga pe toti consilierii
locali prezenti in sedinta sa aiba in vedere ca prezentul proiect este alocat doar pentru conslruirea si dotarea
centrului multifunctional, urmand ca dupa finalizarca acestuia pe viitor sa fie derulate, in limita
posibilitatilor, si alte proiecte pe gama mai larga de activitati.

Domnul Neghina Cezar intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, intreaba cine va
administra contractele de utilitati din cadrul centrului multifunctional.

Domnul primar, avand aprobarea presedintelui, raspunde ca administrarea utilitatilor se va face de
catre comuna Albesti.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil proiectului de hotarare,
drept pentru care se supune la vot.

In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii qi completarii acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Centru multifunclional
pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 al ordinii de zi:
Diverse.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt cererei ale cetatenilor pentru a fi supuse dezbaterii

in sedinta.
Domnul primar Sovrea Nicolae intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, doreste sa

supuna atentiei conditiile mizere si inumane in care traiesc cetatenii de etnie rroma din zona str.Valea
Albestiului.Precizeaza de asemenea ca acestia pe langa faptul ca nu au loc de munca, sunt asistati sociali, si
nu isi intretin cu minim de efort gospodariile, fiind multe gunoaie menajere aruncate in zona, pericliteaza si
siguranta si linistea publica a celorlalti cetateni pasinici din zona.

Au fost deja numeroase cereri formulate de ceilalti cetateni care locuiesc in zona, pe tema dezordinii,
a actelor antisociale si infractionale, a tulburarii linistii publice de catre cetatenii rromi. Masurile intreprinse
de primarie in colaborare cu serviciul de protectie si paza,ISU din cadrul primariei si agentii de politie
arondati pe raza comunei Albesti se dovedesc ineficiente; Tocmai de aceea pentru limitarea fenomenului si
pentru eradicarea lui pe viitor construirea centrului multifunctional este imperios necesar pentru a fi recrutati
in acest centru de reeducare cel putin copiii rromi de la varste fragede, si pentru orientarea lor spre o viata
sociala si educationala normala.

Domnul secretar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta arata ca numai in aceasta luna
au fost inregistrate 4 cererei scrise. Respectiv cererile nr.5l09/16.07.2018, nr.5395125.07.2019,
nt.4987110.07.2018, nr.5043112.07.2018 plus numeroase plangeri verbale si telefonice ale cetatenilor care
locuiesc pasnic in acesta zona si care se confrunta cu o serie de problem e cauzate de cetatenii rromi, cum
sunt: tulburarea linistii publice pana la orc tarzii, mizerie, distrugeri si furt de pe proprietatile private ale
acestora.

Drept urrnare a plangerilor cetatenilor si a faptului ca masurile intreprinse de actiunile Primariei
Albesti nu au avut efectele scontate, s-a solicitat in scris sprijinul Politiei Municipiului Sighisoara, in vederea
restabilirii ordinii si linistii publice si identificarea persoanelor responsabile de actele antisociale de violenta,
furt si distrugere din proprietatile private. La aceasta data se asteapta raspuns din partea organelor de politie.

Domnul Tamasi Karoly intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, solicita sa fie sesizata
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures (DGASPC) pentru a verifica situatia
minorilor de etnie rroma direct in teren, lafata locului, si ca urmare sa deruleze procedurile legale necesare
pentru decaderea din drepturile parintesti si preluarea in plasament a copiilor.



Domnul primar intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedin ta, arataca raportari ,. fu.5
::i:1"ff:"'.",1,:ffi " u rori oelegata ;r.;;^;#;ana pana ra acesta data din partea institutie pentru

un caz concret in acest sens este cel al adolescentului de l4ani Lunca Alexandru Radu care a fostdus si internat cu probrem" ,e.ioase de comportar.rirr'spiturrr rvrrni.iprui iiglriro ara, avand.si hepatita tip*;i|,ji'ii;Hl,:: externat si r-a trimis direct ;.;;; ii uuni.rr ;, ;;ri;buia tinut sub supraveghere ra
Domnul Tamasi Karoly intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, spune ca Serviciul deProtectia copilului Mures ut ittuui sa vina ,u .onriui. ln t.ritoiir'ri*rii", irpreuna cu fortele de ordinepentru evitarea oricarui risc de altercatie. sa ,e ra"a olori.i,u." in u.;r;;;; ra DGASpc pentru consratareasituatie in fapt sipreruarea, dupa 

"i, uminoriror intr-un centru de prasament.Domnul Lup Nicolae 
-intervine,.si 

avand up-uu..u presedintelui de sedinta, propune contactareateleviziunilor nationale pentru a face publica p.in ;;;;edia situatia copiilor rromi si a conditiilor in caretraiesc.

Domnul primar intervine 
'i, u,u11d- aprobarea presedintelui de sedint a, precizeaza cala sedintelelunare organizate de Institutia pt"r..tutui Mures in .uoirl primariei.Municipiului 

Sighisoara, de fiecare datas-a solicitat din partea Primariei Albesti interventia-fb;;o, de.ordine; In irogramele Institutiei prefectuluiMures fiind implicati mai multi factori.de d-ecizi"-p.irir. .rre si Direciia cenerara de Asitenta si protectie a.::ilTlHyil'iJBff"ti*":T;:l'J'H#;;;#.'*;.roaseror soricitari are p.imu.i"i Arb;; nu ri s-a
Domnul Stroian Zaharie intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune delimitareaunei zone imprejmuite unde sa se construiasca 

"a"i"rirri si sa fie -rioi.outenii de etnie rroma carecteeaza probleme' nu 
?.tl 

vreun drept de proprietate si nu locuiesc legal in comuna Albesti.Domnul presedinte de sedinta inireaba au"u -J s"unt arte interventii pe aceasta tema si cum nu maisunt da cuvantul consilierilor locali inscrisi in o.Jin.-f. li"sta la luarea cuvantului.Domnul Pintea Aurel referitor ta. 
"ete 

conil; ;;ir.rapoartere saptamanare are proreg Guard s.r.r,intreaba in ce conditii padurarii Ie oau voie ,u pt... .ulJrr.r. celor surprinsi de agenti i de paza.Domnul Radu Ioan intervine si.avand il;;;;; presedintelui de sedinta, solicita ca acestia saprezinte documentere conform cerinteror regale ,ut.. ,oririur de paza.Domnul pri-mar 
' cu acordul presedintelui de ,eainia, raspunde ca remnele carora padurarul re da riber

i:,ffiX;il1ffi[T:[[.,ti?', i:',:ii# ';;;;,tuii Lemnere 
"a.",, au acte de provenienta nu

Precizeaza ca o alta problema este problema santului de scurgere din dreptul proprietatii domnului
l-ff;1.i#.L'ffitJr'ff;i;H;;ll5:iH;i?T,,iJ,ffi;:ifffI""11.,,il *e":i,ii", i.ii,u,i"i ,u

Domnul Lup Nicolae intervine sj avand'"p.b;;';resedintelui de sedinta intreaba de ce nu au fostsapate santurile in zonapana la aceasta data si ;J.;;'r; onteazaparapetii la drumul spre Boiu.Domnul primar' cu acceptul presedintelui or rJlria ca santuul din zona nu a fost sapat pana acumpentru ca nu a fost nevoie de adincirea acestuia, nefiind cantitati atat de ;u.i;; precipitatii pana in prezent.Referitor Ia parapeti' acestia :y :" pot monta deocamdata deoarece nr..i. ofertante in domeniu nucontracteaza asmenea lucrari, fiind de foarte mica ;;i;;;; si deci inetciente- din punctul ror de vedere.
i":lff T,T,,,:.ffi:ii:?"*.-rea 

ari..uui cup.inra intr_*'p.oiect mai ;pt;;;. mai mare valoare, care sa
Domnul Radu Ioan intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta solicita in primul rand sa sefaca adresa la padurari sa verifice ,igr.o, lemnele sustiase din padure ;i-i;; doirea rand, intreaba dacaexista o evidenta a locuitorilot o. p.'valea Albestiri;i;;;. au cai in prop.ieiate, stiut fiind faptul ca, inconformitate cu prevederile legale in vigoare, cei ce au cai in,proprietate nu pot beneficia si de ajutor social.Domnul primar' a'and acorduipresedintelui de sedinta,.raspunde- ca prevederile legale in cauzaprevad ca ajutorul social nu se acorda pentru persoanele care detin peste 4 .ri i, proprietate, ori pe vareaAlbestiului nici o persoana nu figureaza'ca avnd in proprietate mai mult de 4 cai.Domnul Suciu Ioan , uuura acordul p."*diniiiui'oL ,roirt a, preci;i.Lira 

"a problema colmatarii sieficientei santurilor nu va putea fi rezolvata atata timp cat si locuitorii d'in ,ut" nu u, grija de acestea, ba, mai



mult, lasa vitele sa mearga pe santuri stricandu-le, referindu-se in special la vitele care vin in ciurda dinpadurea Berc.
Doamna Maier valeria Adriana, avand acceptul presedintelui de sedinta, intreaba ce se intampla custalpii vechi de lemn de pe strada Lunga, care erau pentru telefonie, iar acum sunt dezafectati, si putrezi labaza, existand riscul sa se prabuseasca in orice clipa si deci risc de accidente.
Domnul primar, uYnd acordul presedinteiui de sedinta , precizeaza ca au fost facute solicitari catreTelekom asupra problemei stalpilor, acestia au venit la constatre in teren insa nu au mai revenit ulterior sademonteze stalpii dezafectati.
Domnul secretar intervine si, avand acordul presedintelui de sedinta, ptecizeaza ca se va reveni deurgenta cu o notificare motivata in acest sens catre Telekom S.A. pentru demontarea stalpilor.
Domnul Tamasi Karoly, avand aprobarea presedintelui de sedinta, ridica p.bbl.ru vanzatorilorambulanti de legume si fructe si cere ca acestia sa fie avertizati sa nu-si mai faca^ anunturile puUti.itur"

strigate pe strada, prin portavoci sau megafoane, cel putin in zilele de sambata si duminica dimineata, pentru
a nu mai deranja linistea publica.

Domnul Lup Nicolae intervine, si avand acordul
lucrarilor de canalizare din satul Boiu.

presedintelui de sedinta, intreaba care este situatia

Domnul primar, avand acceptul presedintelui de sedinta, raspunde ca tocmai a avut o intrevedere cudomnul Puscas Bogdan - presedintele A_gentiei Nationale pentru Achizitii publice- ANAP care a promis caproiectul privind canalizarea in Boiu va fi supus dezbaterilor agentiei printre proiectele prioritare.
Domnul Stroian Zahaie, avand acordul presedintelui-cle sedinta, atiage atentia asupra lucrarilor cevor fi efectuate la pasajele de cale ferata din Aibesti, si solicita sa se aiba ii vedere realiLareaunui pasaj

subteran, similar celui realizat in Municipiul Medias, care este foarte practic. propune realizarcaunui astfelde pasaj la iesirea din Albesti, catre Ramificatie, pe un sens unic catre Sighisoara, urrnand ca intrarea spreAlbesti, Topa si Boiu sa se faca ra celalt pasaj, respectiv cel catre Boiu.
Domnul Maier Nicolae intervine s_i, avand acordul presedintelui de sedint a, precizeaza ca in Medias apermis structura geofizica a terenului realizareaunui astfei de pasaj, unde diferenta de nicel este de circa l0metri , permitand cu usurinta realizarea unei astfel de lucrari; in-iimp ce in Albesti nu exista o asemenadiferenta' ori, pentru realizarea unui astfel de pasaj in zonapropusa in Albesti ar fi nevoie de sapa.ea in multadancime ceea ce va duce automat la o lungime-considerabif mai mare a traseului fata de traseul actual,evident cu costuri mult mai mari.
Domnul Boeru Adrian, avand acordul presedintelui de sedinta, supune atentiei nemultumirile unortaximetristi care se plang de taximetrie clandesfina practicat a de 2 p..roun. pe razacomunei Albesti, care nuau autorizatie, au ceasuri neconforme, nefiscalizate pe taxi.
Domnul primar, avand acordul pres.edintelui, raspunde ca nu poate emite autorizatii de taxi atat timpcat nu sunt depuse documentele necesare in acest sens, nu sunt deciarate libere 2 locuri de taxi si nu esteorganizata licitatia publica pentru cumpararea locurilor de taxi.
Domnul Pintea Aurel, avand acordul presedintelui de. sedinta, in primul rand sesizeaza faptul ca peintersectia dintre str.Ariei si str.Valea Albestiului vizibilitatea, mai ul., u conducatorilor auto, esteobstructionata de o salcie ale carei ramuri au crescut peste foarte mult, iar in al doilea rand intreaba daca seva relua in discutie proiectul privind construirea unui parc pentru copii.
Domnul primar, avand acordul presedintelui 

-de 
sidinta, raspunde ca se vor lua masurile necesarepentru indepartarea ramurilor crescute excesiv pe domeniul public in zonaAriei - valea Albestiului, iar in

ceea. ce priveste parcul pentru copii nu poate da un raspuns exact la aceasta data, primaria fiind si asaimplicata intr-o serie de alte proiecte destul de costisitoarl; printre care si cele de reabilitare, modernizare,
extindere scoli din Albesti si Boiu.

Domnul secretar intervine si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, supune atentie cerereadomnului Bogar Cristian Marcel , inregistrata cu nr.5lhtrc.ol.z018, prin care acesta solicita ajutor deurgenta pentru bransarea locuintei sale la curent electric, aratand .u .it. bolnav de T.B.C., iar datoritacomplicatiilor aparute in urma bolii, are nevoie de curent pentru alimentarea aparatului de ventilatie aerplamani, care il ajuta la respiratie. Precizeaza ca are o situatie materiala precara, vecinii nu mai sunt de acord
sa il ajute cu alimentarea cu curent, are 4 copii si sunt asistati social.
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Domnul Maier Nicolae intervine si, avand acordul presedintelui de sedinta, arata ca vecina

petentului este sora acestuia iar in opinia sa cel mai urgent ar trebui vazuta situatia la fata locului, cu
solicitarea unui acord din partea surorii pentru montarea unui contor in deviatie aferent locuintei lui Bogar
Cristian Marcel.

Domnul Tamasi Karoly intervine si, avand acordul presedintelui de sedinta, precizeaza ca teoretic se
poate monta un asemenea contor insa trebuie avuta in vedere modalitatea de plata pe cota parte consumata,
fiind foarte importanta intelegerea dintre cei 2 vecini. Avand in vedere ca petentul nu detine act de
proprietate asupra imobilului, intabulare in CF, etc., nu se poate pune problema bransarii directe cu un
contor definitiv.

Domnul primar, avand acordul presedintelui de sedinta, propune efectuarea unei anchete sociale, cu
consemnarea declaratiilor ce se vor lua de la vecinii petentului Bogar Cristian Marcel, iar functie de cele
constatate si de posibilitati, se va acorda sprijin pentru montarea unui contor in deviatie.

De asemenea precizeaza capana la solutionarea problemei curentului electric Primaria Albesti poate
pune la dispozitia petentului un generator de curent.

Consilierii locali prezenti in sedinta sunt de acord in unanimitate cu propunerea domnului primar.
Domnul pregedinte de gedin!6 intreabd dac[ mai sunt gi alte subiecte de discutat sau alte intervenfii qi

cum nu mai sunt declard inchise lucrlrile qedinfei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi
26.07.2018.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT

PRE$EDINTE DE $E
PINTEA ADRIAN

q


