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PROCES.VERBAL I

Nr.7974 din 08.11.2018

incheiat azi 08.11.2018 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti, judeful

$edinfa a fost convocatd de cdtre Primarul comunei Albeqti potrivit Dispoziliei nr.45l din data de
01.11.2018. Invitalia nr.7767101.11.2018 cu convocatorul gedin{ei nr.TTTlOL l1.2018, precum qi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor qi domnilor consilieii prin tiansmitere pe cale
electronicd. De asemenea publicitatea qedinlei s-a realizat prin afigareala avizierul instituliei a ordinii de zi a
convocatorului gi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiqare nr.7774ladatade 01.11.201g gi prin
publicarea tuturor materialelor de gedinfd pe site-ur comunei Albeqti.

La qedin{d sunt prezenfi consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany Ludovic, Costea
Doina, Fintoc Sergiu loan, , Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina C".ur, pintea Adrian Ironim, pintea
Aurel, Radu loan, Lup Ion Nicolae, Stroian zaharie, Suciu Ioan, TamasiKaroly.

Se constatd c[ qedinfa este statutard, sunt prezen[i l5 consilieri locali in funcfie din totalul de I 5, nefiind
nici un absent.

Pregedinte de gedinfd: Pintea Aurel
Participi la gedinld din partea Primiriei:
-Primar Sovrea Nicolae;
-Viceprimar Boitos Aurel;
-Secretar jrs.Purcariu D[nu!.
Consiliul local este legal intrunit.

De asemenea sunt prezenti ca invitati din partea Consiliului Local Albesti:
-domnul chisiu Marian - administrator al S.c. proleg Guard Securite S.R.L.;
-domnul roth Marcel - director zonal al S.c. proreg Guard Securite s.R.L.;
-domnul Olariu Titus - sef District nr.4, Canton valea Albestiului- in calitate de reprezentant delegat al Ocolului
Silvic Sighisoara.

Pregedintele de qedin!6, domnul Pintea Aurel, declard deschisd gedinta Consiliului local gi dI cuv6ntul
domnului secretar Purcariu Ddnu! care supune spre aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare ce a avut loc in
data de I 1.1 0.201 8, precizdnd cE acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impieunl cu documentele de gedint[.

Se supune la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.7207 al qedin{ei din data
de 11.10.2018.

Pregedintele de qedin!5 prezinta qi supune la vot ordinea de zi inscrisl in Dispo zi[ia nr.45l /0 I . 1 I .20 I g
a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Albesti, jud.Mures;
Inifiator: Primarul comunei Albeqti.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Consiliul Local
Albesti si Inspectoratul de Politie Judetean Mures pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES pUBLIC
,,OPERAT[VITATE IN INTERVENTIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII";
Iniliator: Primarul comunei Albegti.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Albesti pe trimestrul III al anului 2018;
Ini{iator: Primarul comunei Albeqti.

4.Ptezentarea gi analizarearapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de protec{ie gi paza de
petaza comuneiAlbesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada 08.10.2018 - 05.11.201g;

5.Diverse.
Se aproba in unanimitate ordinea de zi a sedintei.
Domnul presedinte de sedinta Pintea Aurel prezinta invitatii prezenti in sala de sedinta, precizand ca

prezenta acestora a fost solicitata pentru a se aduce lamuriri asupra rapoartelor intocmite de S.C. pioleg Cuard
Securite S'R.L. privind activitatea de protectie si paza,in special inzonaValea Albestiului , prin care sunt constatate



si sustrageri de lemn din padure, de regula de catre aceleasi persoane, si despre care au cunostinta angaiatii
Ocolului Silvic Sighisoara.
Pentru operativitate, domnul presedinte de sedinta, propune consilierilor locali ca mai inainte de a intra in
dezbaterea proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi si a celorlalte cereri diverse, sa se dezbata cu prioritate
punctul nr.4 al ordinii de zi, respectiv prezentarea gi analizarea rapoaftelor saptamanale de activitate a Serviciului
de Proteclie qi Paza de pe raza comunei Albesti- Proleg Guard Securite S.R.L..

Consilierii locali prezenti in sedinta aproba in unanimitate propunerea presedintelui de sedinta si ca
urmare se da cuvantul domnului Toth Marcel- director zonal al S.C. Proleg Guard Securite S.R.L. care prezinta
modalitatea de lucru a societatii de paza, precizand ca angajatii Proleg Guard Securite S.R.L. isi desfasoara
activitatea prin patrulare zilnica, pe diverse zone, avand stabilite traseele si orele de patrulare, cat si la solicitarile
de interventii in urgenta ce vin din partea organelor locale si cetatenilor.
Trebuie insa retinut ca Albesti este o comuna mare, iar Valea Albestiului este intr-adevar zona cu cel mai mare
grad de infractionalitate si risc de tulburare a ordinii in comuna ; de cele mai multe ori angajatii societatii fiind
solicitati din celelate zone de patrulare pentru demorsarea unor situatii de urgenta in aceasta zona.

In ceea ce priveste rapoartele de activitate ele sunt asemanatoare deoarece de cele mai multe ori sunt
surprinse aceleasi persoane de etnie rroma care comit aceleasi fapte, inclusiv sustrageri de lemne din padure.

De fiecare data cand astfel de persoane sunt oprite de angajatii Proleg Guard este informat si padurarul
din zona, in speta domnul Bezian, care le da permisiunea de trecere cu lemnele.

De asemenea. atat pentru sustrageri de lemne cat si pentru alte fapte prin care se tulbura ordinea si
linistea publica au fost anuntate organele de politie.
Ca urmare. rapoartele consemneaza cu exactitate activitateazilnica si evenimentele constate de catre agentii de
paza ai societatii.

Domnul Tamasi Karoly, cu acordul presedintelui de sedinta, se adreseaza reprezentantului OS
Sighisoara. domnul Olari Titus si intreaba daca cetatenii de etnie rroma care se repeta in rapoartele Proleg Guard
Securite S.R.L. au voie sa aduca lemne din padure.

Domnul Olari Titus raspunde ca acestia pot strange din padure doar copturile de pe jos, adica crengi
cazute si uscate, care practic sunt deseuri si nu prezinta importanta pentru valorificare. In acest sens padurarul
Bezian le da voie sa scoata astfel de ramasite de lemn din padure.

In ceea ce priveste lemnul pentru valorificare acesta este cu desavarsire interzis a se sustrage din padure.
persoanele surprinse cu astfel de lemne fiind oprite si sanctionate, cu confiscarea materialului lemnos si sesizarea
organelor de politie, dupacaz. Au fost facute dealtfel si astfel de plangeri, inclusiv penale, la Politia Sighisoara.

Pe viitor o sa intensificam controalele initiind in acest sens o actiune comuna cu Politia Sighisoara.
Domnul Neghina Cezar intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta, intreaba de ce Ocolul Silvic

Sighisoara nu face un plan pe zile cu padurarul in care sa se specifice o zi anume cand se da acces pentru scoaterea
acestor lemne uscate din padure. De asemenea spune ca au fost totusi sustrase lemne si cu masini(dube) din padure
si care au fost vandute mai departe.

Domnul Olari Titus raspunde ca din ceea ce cunoaste dansul nu au fost semnalate furturi de lemn cu
masina din padure.

Precizeaza ca tot ceea ce aprezentat padurarul Bezian a fost justificat, asa ca e putin probabil sa fie
lemn furat cu stirea sa, pentru ca toate cioatele sunt inventariate si evidentiate in rapoarte.

Domnul Tamasi Karoly propune serviciului de paza si protectie Proleg Guard Securite S.R.L.
achizitionarea unui aparat foto pentru a face fotografii lemnelor cat si persoanelor care le scot din padure.

Domnul Chisiu Marian raspunde e de acord si ca se varezolva.
Domnul Radu Ioan intervine si avand acordul presedintelui de sedinta, spune ca in opinia sa serviciul

de paza si protectie nu ar trebui sa aiba nici o treaba cu padurea, domnul Toth Marcel- director al Proleg Guard.
neavand nici o vina pentru ca se fura lemne din padure, deoarece atributiile de paza a padurii revin exclusiv
padurarului, angajatilor Ocolului Silvic Sighisoara. Serviciul depazasi protectie avand alte atributii sialte obiective
de pazit, pentru ca in timp ce angajatii serviciului de paza sunt solicitati pe Valea Albestiului la sesizari privind
furturide femn din padure, infractorii actioneaza in alte zone. In acest felse pericliteazachiar activitatea serviciului
de paza si protectie.

Domnul Olari Titus raspunde ca o sa inteteasca masurile de paza si protectie in zona, iar persoanele
care vor fi surprinse vor fi trimise la Primaria Albesti.



In urmatoarele 2 saptamani se va concentra intreg districtul silvic in zona Valea Albestiului in actiuni 
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sporite de verificare, astfel de actiuni fiind derulate si in anil trecuti.
Domnul Neghina Cezar intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta, propune sa li se retinacarutele si caii. cat si uneltele cu care opereaza (securi, drujbe, etc.;, care practic sunt mijloace de furt si in fond

mijloace de existenta a majoritatii cetatenilor de etnie rroma.
Domnul olari Titus raspunde ca legea nu permite retinerea animalelor, insa se pot retine carute, atelajesi unelte' Precizeaz'a ca in urma actiunilor ce se vor derula, vor creste cel mai probabil si numarul amenzilor careva incarca doar bugetul Primariei comunei Albesti, pentru ca acestia nu sunt solvabili neavand proprietati si bunuri.
Domnul Maier Niciolae intervine, si avnd acordul presedintelui de sedinta , arataca problema majora

este faptul ca acestia comercializeaza lemnele furate catre alti cetateni, chiar catre cetateni romani respectabili dincomuna si care stiu ca aceste lemne sunt furate.
Domnul Chisiu Marian intervine cu acordul presedintelui de sedinta si este de acord cu remarcadomnului Maier Nicolae. Spune ca pentru descurajarea acestui fenomen in opinia sa de u real folos ar fi ocolaborare mai stransa intre Proleg Guard Securite s.n.l. si padurari precum si cu politia Sighisoara"
Precizeaza ca in alte comune unde asigurapaza ii protectia sunt stabilite de catre ocoalele silvice zile

care sunt aduse la cunostinta publica, si in care ." p..rit" accesul in padure pentru strangerea uscaturilor; accesulfiind insa permis fara utilaje de taiat(ferastraie, securi sau drujbe).
De asemenea arata ca se stie ca astfel de cetateni sunt periculosi pentru comunitate, inclusiv pentru

sanatatea celorlalti locuitori din zona valea Albestiului , insa pentru reducerea si apoi stoparea actiunilorinfractionale in oponia sa este nevoie de o stransa colaborare intre toate organele si fortele de ordine concentrate inactiuni comune si de amploare.
In ceea ce priveste scoaterea uscaturilor, deseurilor lemnoase din padure, propune adoptarea unuiprogram similar altor comune, respectiv accesul pe anumite zile in padure.
Domnul Olari Titus intervine si avand acordul presedintelui de sedinta, spune ca in ziua de vineri afiecarei saptamani programul de lucru ar permite angajatilor din District 4 sa organizeze astfelde actiuni destrangere de lemne uscate de pe jos si pazainzona.
Domnul Toth Marcel intervine si precizeaza ca in restul zilelor sa se stea la paza si sa fie sanctionatepersoanele care sustrag lemn din padure. De asemenea insista pe colaborarea cu politia Sighisoara"
Domnul primar Sovrea Nicolae intervine, si avand acordul presedintelui de seiinta , precizeazaca subnici o forma nu este permis sa se intre in padure. Atrage atentia cain'cazul in care se va da acces in padure dinpartea organelor locale atunci nu se mai poate spera la nici un sprijin din partea organelor de ordine, inclusiv politia.
Domnul Stroian Zaharie solicita luarea cuvantului-siLvand aprobarea"presedintelui de sedinta propunein continuare ca o masura viabila retinerea carutelor, altor atelaje si unelie cu care actioneazanu numai in padure.

dar si in alte proprietati publice sau private, in actiunile lor infractionale.
Domnul Tot Marcel cu acordul presedintelui de sedinta raspune ca daca li se vor confisca utilajele sicarutele acestia vor veni la primarie si situatia se va aglomera si mai mult, fiind destul de neplacut si greoi dedemorsat o astfel de situatie.
Domnul Tamasi Karoly intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, solicita proleg GuardSecurite S.R.L. sa extinda patrularea si pe strada Ariei.
Domnul Chisiu Marian raspunde ca se va rezolva si precizeaza in continuare ca activitatea societatii depazasi ordine pe care o reprezinta este foarte aglomerata de aceea insista ca fiecare factor de decizie sau organ deordine implicat sa vina cu o colaborare mai stransa si o contributie mai mare pentru asigurarea pazei si ordinii incomuna, cu atat mai mult cu cat se apropie sezonul rece si se stie ca in acest ,"ron actiunile de ordin infractionaltind sa se inmulteasca, in special furturile din partea cetatenilor de etnie rroma care nu obtin venituri din munca.De asemenea recomanda cu insitenta sa se acorde atentie desoebita modalitatilor de abordare sisolutionare a acestor probleme care ar trebui sa fie cat mai pasnice posibil, deoarece din experienta proprie spune

ca o abordare nepregatita poate genera situatii neprevazute si neplacute , uneori pentru intreaga comunitate. Ceeace nu e de dorit.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si curn nu mai suntmultumeste in numele Consiliului local Albesti pentru amabilitatea de a da curs invitatiei si raspunde intrebarilorln seolnta.



Invitatii chisiu Marian, Toth Marcel si olari Titus multumesc si ei, saluta pe toti cei prezenti siparasesc sala de sedinte.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarari inscrise pe ordine de zi.
Punctul nr' l : Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitateal Primarului comunei Albesti, jud.Mures;
Initiator: Primarul comunei Albegti.

Domnul secretar, avand acordul presedintelui de sedinta, arata ca s-a insistat asupra modificariiorganigramei si a statului de functii al aparaiului de specialitate al primarului avand in vedere n...ritut.u angajariia inca unei persoane la compartimentul Impozite si Taxe si Autoritaiea de autori zare. Angajarea se va face in specialpentru activitatea de urmariri creante si recuperari debite, executari silite, deoarece se stie deja si din discutiileavute in sedintele trecute ale consiliului local ca volumul ca de munca in acest compartiment este foarte mare ,exista multi debitori restanti, iar personalul existent la ora actuala nu poate acoperi si sectorul recuperarilor dedebite' Precizeaza c.a.angajarea unei persoane pe acest sector este cu atat mai importanta cu cat exista pe langarestante recuparari debite la impozite si taxe si un volum mare de amenzi aplicate de diverse organe de ordine, pediferite domenii' inclusiv ocolul Silvic si Politia Sighisoara, incarcate lu urg"tut local si neexecutate. colectareacreantelor fiscale este obligatorie prin lege.
Tocmai pe aceste considerente este absolut necesar sa existe in aparatul de specialitate al primarului unsector al compartimentului de impozite si taxe si autorizari care sa indeplineasca activitatea de recuperari debite.pentru ca indeplinirea obligatiilor fiscale de catre persoanele fizice siluridice, precum si plata sau executareaamenzilor contraventionale aplicate sa fie clar constientizate de catre aceitia.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizelecomisiilor de specialitate.comisiile acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot si se aproba inunanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei sia statului de functii al aparatului de specialitateal Primarului comunei Albesti, jud.Mures.

Se trece la punctul nr.2: Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intreConsiliul LocalAlbesti si Inspectoratul de Politie Judeiean Mures pentru aplicarea pROIECTULUI DE INTERESPUBLIC 
"OPERATIVITATE IN INTERVENTIE PENTRU srcunaNiA COMUNITATII,,, initiator primarul

comunei Albesti.
Domnul secretar arataca, astfel cum s-a mai discutat si in sedintele trecute, a solicitat IpJ Mures- politia

Sighisoara incheierea unui protocol de colaborare pentru asigurarea ordinii si linistii publice in comuna Albesti.ca urmare acest protocol este supus spre dezbateie si aprobare consiliului local Albesti.
Domnul Maier Nicolae intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, spune ca are o nelamurirein legatura cu modul in care isi va desfasura activitatea politia vis-a-vis de modalitatea de plata a activitatii. deoarececonform protocolului consiliul local avand unele atributii, conditiile de achitare a serviciilor trebuiesc lamurite.Domnul secretar, avand acordul presedintelui de sedinta,precizeazaca in conformitate cu prevederileprotocolului,autoritatile locale implicate vor. asigura sume pentru intreiinerea , mentenanta si repararea mijloacelorde transporl utilizate in realizarea activitatilor-concrete .ur. uo, fi intreprinse in Albesti. Toate constatarile dedefectiuni se vor face de un agent economic agreat de consiliul local Albfsti, iar devizul de cheltuieli va fi supusde asemenea Consiliului local Albesti.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari sau interventii si cum nu mai suntsolicitaavizelecomisiilordespecialitate.comisiileacorda avizfavorabil,dreftf"n,.ucaresesupunelavotsi seaproba cu unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre ConsiliulLocalAlbesti si Inspectoratul de Politie Judetean Muies pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES pUBLIC

.,OPERATIVITATE IN INTERVENTIE PENTRTJ SIGdRANTA COMUNITATII".
Se trece la punctul nr.3 : Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului devenituri si cheltuieli al Consiliului Local Albesti pe trimestrul III al anului20lg;

Inifiator: Primarul comunei Albegti.
Domnul presedinte intreaba daca sunt intrebari sau alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizelecomisiilor de specialitate care acorda aviz favorabil proiectului. Se supune Ia vot si se aproba in unanimitateproiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al consiliului LocalAlbesti pe trimestrul III al anului 2olg.



Se trece la punctul nr.5 Diverse. 5

Se da citire cererii nr.7586/24.10.2018 a domnului Ganea Horea care solicita accesul in sala de sportpentru minora Ganea Gloria in zilele de.marti, miercuri, joi, vineri si sambata in intervalul orar 17,00 -22,oopentrupregatirea acesteia la tenis de camp, minora fiind legiiim ata in cadrul Federatiei Romane de Tenis si practicandsport de performanta' Precizeaza ca are nevoie de un numar de 2 ore in trei din zilele solicitate pentru o bunapregatire.

Domnul Stroian zharie intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta propune un proiect dehotarare prin care sa se permita accesul prioritar al sportivilor de plrformanta in sala.
Domnul primar intervine si lvnd aprobaiea presedintllui de sedinta precizeaza ca astfelde cereri maisunt' spre exemplu solicitarea domnului Maior Eugen depe str.Codrului care, la fel, solicita un program diferentiatsi o taxa diferentiata pentrui copiii care vor sa faci sport in sala, baiatul acesiuia practicand si el teiis de camp.Domnul Tamasi Karoly intervine si cu aprobarea presedintelui de sedinta arata canu ar avea sens unnou proiect de hotarare ci eventual modificarea hotaiarii si Regulamentului deja existent privind sala de sport, incare sa se stipuleze mai multe posibilitati pentru cei ce vor sa piactice sport si iu nevoie de sala.
Domnul primar intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune ca programul diferentiatpentru minora Ganea Gloria sa fie intre orele 15,00- 17,00 max im 3 zilepe saptama na, iar sambata si duminica doardimineata pana maxim la ora 12,00.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si propuneri si cum nu mai suntsupune la vot propunerea domnului primar Sovrea Nicolae.
consilierii locali aproba in unanimitate programur propus.
Domnul primar solicita luarea cuvantuiui ii ururd aprobarea presedintelui de sedin ta precizeaza careferitor la cererea doamnei Suciu Stefania a fost demarata procedura de evaluare, fiind contactat un evaluator carea fost la fata locului si a solicitat documentatia aferenta terenurilor in cauza. Doamna Suciu Stefania va pleca inGermania insa se va intoarce prin lunile ianuarie-februarie cand spera sa gasim osolutie de comun acord.
In continuare domnul presedinte de sedinta acorda consilierilo-r dreptul la cuvant in ordinea inscrierii lacuvant :

l 'Domnul Radu Ioan arata ca doamna Cioanta si doamna Naut de pe strada Garii reclama probleme inscurgerea apei in soseaua din zona gospodariilor lor.
Domnul primar raspune ca trebuie si cetatenii sa aiba rabdare pentru ca orice probleme vor fi aduse lacunostinta sipuse in discutie catre constructorul contractat.
2'Domnul Boitos Aurel ptecizeaza referitor la gunoaiele menajere de pe raza comunei Albesti ca inurma notificarilor facute multe persoane au fost obligate si incheie contracte de salubrizare, ceea ce este foartebenefi c pentru intreaga comunitate.
3.Lup Ion Nicolae ridica 4 probleme :

1.) Canalizarea Boi -Topa_ stadiul proiectului.
Domnul primar raspunde ca tocmai azi, 08.11., s-a trimis ultima modificare solicitata de Agentia Nationala pentruverificarea Achizitiilor Publice. De asemenea am solicitat si consultantului sa vina sa prezintesituatia concreta adosarului in sedinta.

2') Parapetii de pe drumul (dig) spre satul Boiu .De ce nu se pun si in Boiu din moment ce in Albesticonstructorul monteaza astfel de parapeti.
Domnul primar raspunde ca i s-a solicitat constructorului Viaduct S.R.L., care lucreaza la modern izareastrazilor, sa monteze si la Boiu parapeti insa acesta a spus ca nu ii intereseaza astfel de lucrari suplimentare, firmacumparand parapetii.
3') Revine cu solicitarea privind organizarea unui birou specializat in consultanta pentru fondurieuropene.

. Domnul primar raspunde ca se va cuprinde eventual in bugetul anului viitor, cu posibilitatea contractariiunui prestator de servicii specializat pe acest domeniu.
4') Asfaltul de pe drumul de la pasune spre uzina de apa este fisurat, str.Morii, si solicita reparareaacestor fisuri, ar trebui astupate si gropile din Boiu si Topa.
Domnul primar raspunde ca se va solicita firmei contractate sa procedeze la badijonarea zonelorrespective' Precizeaza de asemeneacaau fost achizitionate benzi limitatoare devitezacare vor h amplasate dinprimavara pe raza comunei Albesti, pe traseele unde exista circulatia mai intensa.



6Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte inscrieri la cuvant si cum nu mai sunt
arata ca luni 05' 11 '2018 s-a deplasat impreuna cu domnul Lup Ion Nicolae si secretarul comunei Albesti la primaria
comunei Balauseri unde au avut o intalnire cu domnul r..r.iu, si domnul viceprimar al comunei Balauseri , temavizitei fiind un schimb de experienta privind infiintarea si organizarea politiei locale.

Atata ca au fost puse la dispozite informatii foarte utile privind procedura de infiintare, costuri.
organizare si s-a vizitat sediul politiei Locale Balauseri.

In urma discutiilor s-a concluzionat ca infiintarea unitatii de politie locala intr-o comuna este necesara.
benefica si oportuna, mai ales fata de multitudinea de situatii care se pot ivi, institutie care poate deservi
comunitatea asigurand un grad sporit de ordine publica si siguranta tuturor locuitoriior din comuna, pfrsoane fizice
si.iuridice, cat si institutiilor' Precizeaza ca in ceea ce priveste costurile Iunare cu salariile in impoteza angajarii
unui numar minim de 4 agenti de politie sunt de circa22.0O0 lei pe luna, reiesind astfel un cost mai redus fata de
un serviciu de paza contractat.

Domnul secretar intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta , precizeazaca in ceea ce priveste
derularea procedurii in linii mari in prima fazaartrebui localizatun spatiu pentru sediu care sa fie asigurat cu gratii
si mijloace de alaram, apoi un nou proiect de rnodificare a organigramei si statului de functii dln apartul de
specialitate a Primarului, in vedere includerii numarului de posturi p.ntru functia de agent politie locala.

Domnul Maier Nicolae intervine, si avand acordul presedintelui de sedinti, ridica problema eficientei
serviciului de Politie locala, in conditiile in care costurile totale fiind mai mari, respectiv cheltuieli cu dotarea
sediului. agentilor si instruirea, la care se adauga salariile personalului incadrat. Veniturile probabile, provenite
dintr-o incasare mai eficienta a amenzilor nu ar acoperi substantial costurile si implicit o inbunatatire a situatiei
bugetului local. La ideea prezentata subscriu si alti consilieri locali.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri Ia cuvant si cum nu mai
sunt declara inchise lucrarile sedintei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 0g.l l.20l g.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PINTEA AUREL

Eil- CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT


