
PROCES-VERBAL
Nr.395 din 17.01.2019

incheiat azi 17.01.2019 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, judelul
Mureg.

$edin{a a fost convocati de cdtre Primarul comunei Albeqti potrivit Dispoziliei nr.l5 din data de

11.01.2019. Invitalia nr.l8l/l1.01.2019 cu convocatorul gedin{ei nr.182111.01.2019, precum qi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere pe cale

electronicd. De asemenea publicitatea qedinfei s-a realizat prin afigarealaavizierul institufiei a ordinii de zi a
convocatorului gi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiqare nr.l83 ladata de 11.01.2019 gi prin
publicarea tuturor materialelor de gedinfd pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.

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

Se constat[ ci qedinfa este statutarS, fiind prezenli l4 consilieri locali in func{ie din totalul de 15, fiind
absent consilierul Lup Ion Nicolae.
Pregedinte de gedin{d: Radu Ioan
Participd la gedin!6 din partea Primdriei:
Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.Purcariu Ddnuf.
Consiliul local este legal intrunit.
De asemenea se constata prezenta in sala de sedinte a domnului Luca Vasile Aurelian in calitate de reprezentant
legal al Asociatiei Club Sportiv,,Viitorul" Sighisoara.

Preqedintele de qedin[6, domnul Radu loan, declard deschisd qedin{a Consiliului local gi d[ cuvdntul
domnului secretar Purcariu Ddnut care supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare ce a avut loc in
data de 20.12.2018, precizdnd cb acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele de gedin16.

Se supune la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.9072 din 20.12.2018
incheiat cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului local din data de20.12.2018.

Pregedintele de qedinfd prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscris[ in Dispozilia nr.15/1 L0l .2019 a
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:
l.Proiect de hotdrdre privind transformarea unei functii publice de executie, vacante, din aparatul de specialitate
al Primarului comunei Albesti, jud.Mures;

lnifiator : Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a unui imobil apartinand fundatiei
Maranatha Romale, Albesti ;

Initiator : Primarul comunei Albesti.
3.Prczentarea si analizarea ofertelor de prestari servicii paza supuse spre analiza si evaluare de S.C. Proleg
Guard Securite S.R.L. Sighisoara;

Iniliator : Primarul comunei Albegti.
4.Prczentarea qi analizarea rapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de Proteclie qi Paza de pe ruza

comunei Albesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada 17 .12.2018-13.01 .2019;
Inifiator : Primarul comunei Albegti.

5.Diverse.
Se aproba in unanimitate ordinea de zi a sedintei.
Domnul presedinte de sedinta Radu Ioan propune ca inainte de a trece la discutarea punctelor inscrise

pe ordinea de zi sa se dea cuvantul domnului Luca Vasile Aurelian, ca sa nu fie nevoit sa astepte pana la sfarsitul
sedintei Consiliului local. Consilierii locali aproba in unanimitate, drept pentru care se da cuvantul domnului Luca
Vasile A. Domnul Luca Vasile A. arata ca s-a prezentat in sedinta pentru sustinerea cererii depuse de catre asociatia
pe care o reprezinta, inregistrata cu nr.97l08.01 .2019, prin care solicita Primariei Albesti si Consiliului local
Albesti sprijin in sensul de a se permite efectuarea antrenamentelor de fotbal ale copiilor inscrisi in club, in sala de

sport din cadrul scolii Albesti, respectiv pe terenul sintetic siterenul cu gazon iarba din comuna Albesti, in functie
de disponibilitate, cu titlu gratuit pe perioada anului 2019.
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Se solicita acest sprijin in functie de programul si disponibilitatea salii de sport cat si a terenurilor
pe timp de vara, scopul fiind acela de antrena toti copiii inscrisi la clubul de fotbal, indiferent ca sunt din Albesti,
Boiu, Topa, Sapartoc sau inscrisi din imprejurimi, inclusiv din Sighisoara.

Precizeaza ca la aora actuala asociatia se gospodareste din sponsorizari, dar si din fonduri puse la dispozitie din
veniturile proprii ale fondatorilor, dorindu-se in primul rand o cat mai buna dotare a clubului cu echipament sportiv
si alte bunuri necesare pentru o cat mai buna pregatire a copiilor ; se doreste achizitionarea de echipamente si

demarcarea echipelor de copii pe grupe de varsta pentru buna pregatire a acestora, si, cu acordul autoritatilor locale

imprimarea tricourilor cu Primaria Albesti. In acest context solicita sprijin privind accesul la sala de sport si

terenurile de fotbal circa2-3 zile pe saptamana, functie de posibilitati.
Domnul Neghina Cezar intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta,precizeaza ca nu este de

acord cu imprimarea pe tricouri a inscrisului < Primaria Albesti > intrucat aceasta este o institutie publica si nu

societate comerciala. De asemenea intreaba de ce ar fi admisi si copii din Sighisoara din moment ce municipiul
dispune ddjd de mai multe cluburi de fotbal si dotari specifice unde copiii sighisoreni se pot antrena.

Domnul Luca Vasile A. raspunde ca nu va face inscriptionarea pe tricouri decat cu acordul institutiei,
asa cum a precizat, iar privitor la copiii din Sighisoara e adevarat ca sunt echipe de fotbal si acolo insa nu toti
parintii isi permit sa isi trimita copiii la acele echipe, pe de o parte, pe de alta parte e o chestiune de preferinte
pentru ca sunt parinti care cunosc activitatea asociatiei < Viitorul > si practic prefera sa ii inscrie pe copii in aceasta

asociatie. Unul din scopurile asociatiei la data infiintarii, chiar daca are sediul in sat Topa, a fost acela de a antrena

copii din intreaga zona , fara a face diferente, inclusiv din Sighisoara. Sunt prezentate o serie de fotografii cu copiii
antrenati de asociatie, evocandu-se participarile si distinctiile obtinute la mai multe manifestari sportive.

Domnul Pintea Adrian, cu acordul presedintelui de sedinta, face precizarca ca in opinia sa activitatea
asociatiei este una benefica tuturor copiilor, indiferent de localitatea de unde provin, iar majoritatea copiilor sunt

oricum din Albesti, Boiu si Topa asa ca nu vede nici un impediment in a sprijini activitatea asociatiei conform celor
solicitate. Domnul Luca Vasile A. confirma acest fapt.

Domnul Suciu loan , avand acordul presedintelui de sedinta, intreaba daca nu se poate ciolabora in

continuare cu asociatia domnului antrenor Suteu Octavian ca si pana acum.
Domnul Stroian Zaharie intervine si avand acordul presedintelui de sedinta, considera ca chiar si pe

acest domeniu si anume sportul, concurenta poate fi benefica atat asociatiilor cat si copiilor.
Domnul Tamasi Karoly, avand acordul presedintelui de sedinta, precizeaza ca din cate stie domnul

Suteu Octavian percepea o suma de bani, o cotizatie lunara.
Domnul Luca Vasile A. precizeazaca se percepea o cotizatie intr-adevar, ceea ce este normal, pentru

ca sunt cheltuieli curente pe care orice asociatie trebuie sa le acopere. O astfel de cotizatie v-a fi nevoita sa perceapa

si asociatia < Viitorul > Sighisoara, fiind vorba de un fond de cheltuieli ce trebuie constituit , fond din care va trebui
in principal sa se cheltuiasca pentru plata deplasarilor in turnee, arbitri, mesele copiilor , cheltuieli de deplasare,

etc.
Domnul Suciu loan intervine si, avand acordul presedintelui de sedinta, solicita consilierilor sa se

precizeze clar daca accesul in sala si pe teren se va efectua gratuit sau cu plata taxa.
Domnul Stroian Zaharie, avand acordul presedintelui de sedinta, propune ca accesul sa fie gratuit de 2

ori pe saptamana, pentru a veni in sprijinul asociatiei si implicit a copiilor.
Domnul presedinte de sedinta Radu Ioan propune admiterea cererii cu accesul gratuit 2 zile pe

saptamana functie de graficul salii de sport care este la caseria Primariei Albesti, sa se incheie o conventie/contract
de colaborare cu prezentarea din partea asociatiei a unui grafic al copiilor care sunt inscrisi si care vor intra la
antrenamente.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate propunerea domnului presedinte de sedinta Radu loan.
Se trece la dezabaterea punctului nr.1 de pe ordinea de zi:

Proiect de hot6rdre privind transformarea unei functii publice de executie, vacante, din aparatul de

specialitate al Primarului comunei Albesti, jud.Mures;
Se da cuvantul domnului primar Sovrea Nicolae care prezinta proiectul de hotarare, precizand ca s-a optat

pentru transformarea postului vacant de executie de inspector clasa I grad principal, din cadrul compartimentului
'olmpozite si Taxe, transport public" in inspector clasa I grad superior pe considerentul ca se doreste angajarea
unei persoane cu experienta pe acest domeniu si care sa faca fata activitatii destul de aglomerate al acestui

compartiment.
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Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, interventii si cum nu mai sunt sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la vot
si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind transformarea unei functii publice de executie, vacante,

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Albesti, jud.Mures.

Se trece la dezabaterea punctului nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a unui imobil apartinand fundatiei

Maranatha Romale, Albesti.
Domnul secretar, avand acordul presedintelui de sedinta,precizeaza ca cererea fundatiei Maranatha Romale

a fost depusa in temeiulprevederilor art.456 alin.2lit.d din legeanr.227l20l5 privind Codul Fiscal, asa cum rezulta
si din documentatia anexata proiectului, in conditiile legale enuntate fundatia fiind indreptatitala acordarea scutirii
impozitului pe cladiri prin hotarare a Consiliuluim local.

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

supune la vot si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a

unui imobil apartinand fundatiei Maranatha Romale, Albesti.
Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordinea de zi:
Prezentarea si analizarea ofertelor de prestari servicii paza supuse spre analiza si evaluare de S.C. Proleg

Guard Securite S.R.L. Sighisoara.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar Sovrea Nicolae care precizeaza ca prezentarea

oferetei Proleg Guard Securite S.R.L. vine ca urrnare a faptului ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare

, respectiv legeaachizitiilor publice nr.9812016, pentru achizitionarea de servicii si lucrari, inclusiv serviciile de

paza si protectie, este obligatorie organizarea de licitatie publica prin SEAP , daca valoarea serviciilor , respectiv
lucrarilor depasesc suma de 135,060 lei fara TVA. Pana la aceasta data si-a prezentat ofertele Proleg Guard Securite
S.R.L. pentru a fi discutate in sedinta. Ofertele propun 2variante si anume:

1. Varianta 1 : I post paza mobila, compus din 3 agenti de paza cu un autoturism de patrulare ,24 de ore zilnic;
2. Varianta 2 : 2 posturi de paza mobila, compuse din 4 agenti de paza cu 2 autoturisme de patrulare, 24 de

ore zilnic.
Ca urmare se supune dezabaterilor ofertele propuse, domnul primar solicitand punctele de vedere si propunerile
domnilor consilieri, precizand ca pana la infiintarea politiei locale trebuie oricum asigurata paza si protectia in
comuna.
Domnul Tamasi Karoly, intervine si avand acordul presedintelui de sedinta , in calitatea de secretar al comisiei

economice, propune I post mobil cu 2 persoane si o masina de patrulare 24 din 24 de ore sau 2 masini cu cate 2

persoane 24 de ore din24.
Domnul presedinte de sedinta Radu Ioan propune de asemenea I masina cu 2 persoane 24 de ore din 24, avand

in vedere ca sunt si asa destul de ridicate costurile cu acest serviciu, si care in opinia sa ar fi capabila sa asigure
patrularea si pazape raza comunei. lntreaba daca mai sunt si alte propuneri, interventii.

Domnul Suciu Ioan intervine si avand acordul presedintelui de sedinta arata ca in acest mod , cu o singura
masina si 2 persoane, serviciul de paza va fi foarte limitat si isi exprima temerea ca satele Topa si Boiu nu vor
beneficia de protectie sipaza adecvata.

Se trece la vot, si se aproba cu 13 pentru si I abtinere din partea domnului Suciu Ioan a propunerii privind
asigurarea serviciului depaza si protectie peraza comunei albesti compus din I post mobil compus din 2 agenti si

un autoturism pentru patrulare 24 de ore din 24. Despre hotararea luata de Consiliului local va fi informat si

serviciul de paza si protectie Proleg Guard Securite S.R.L. Sighisoara.
Se trece la punctul nr.4 de pe ordinea de zi:
Prezentarea gi analizarea rapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de Proteclie gi Paza de pe raza

comunei Albesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada 17.12.2018-13.01 .2019.
Consilierii locali prezenti in sedinta aruta ca s-a luat cunostinta despre rapoartele prezentate, programul de

patrulare efectuat si evenimentele consemnate in perioada mentionata in acestea.

Se trece la punctul nr.5 de pe ordinea de zi:
Diverse.
La acest punct domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului secretar care prezinta cererile petitionarilor

persoane fizice si juridice adresate autoritatilor locale.
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1.Se da citire cererii domnului Bucur Gheorghe Mircea, domiciliat in Albesti. inregistrata cu

nr.109108.01.2019 prin care acesta solicita ajutor pentru efectuarea unei operatii chirurgicale la un ochi. respectiv

cristalin, precizand ca este programat la operatie pentru data de 04 februarie 2019 .

Domnul Neghina Cezar intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca pentru astfel de

interventii Casa de Asigurari de Sanatate deconteaza cheltuielile integral, inclusiv in cazul operarii ambilor ochi,
precizand ca cunoaste persoane care au beneficiat de aceste servicii.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza de asemenea

ca exista un regulament aprobat la nivelul Consiliului local Albesti prin care se prevede posibilitatea acordarii
ajutoarelor de urgenta, inclusiv pentru probleme medicale, si in care este prevazut si modul de acordare si

documentele care se depun pentru a beneficia de un astfel de ajutor. Problema este ca inca nu e aprobat bugetul pc

anul 2019 si nu exista fonduri pentru ajutoare sociale, iar termenul pentru care solicita ajutor domnul Bucur
Gheorghe este prea scurt. iar in completarea cererii nu a fost depus nici un document medical in dovedirea urgentei
si gravitatii problemei de sanatate.

Domnul Maier Nicolae intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza aa in opinia sa

Consiliul local nu poate sa isi exprime o optiune pana nu constata daca sunt sau nu indeplinite conditiile impuse de

regulamentulprivind acordarea ajutoarelor de urgenta si pe care nu il are la dispozitie la aceasta data.

2.Se da citire cererii doamnei Chis Floarea, domiciliata in Boiu, inregistrata cunr.278l15.0l.20l9 prin care se

solicita acordarea unui a.iutor de urgenta pentru repararea acoperisului locuintei care a ars in urma unui incendir-r

declansat in data de 05 . 1 I .20 I 8.

Domnul Tamasi Karoly intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta spune ca avand in vedere ca in
acest caz s-a constatat in mod evident ca exista pagube prin procesul-verbal de interventie incheiat de [Jnitatea de

pompieri Sighisoara. care este anexat cerereii in cauza, considera ca trebuiesc acordate ajutoarele solicitate.

Domnul primar SovreaNicolae intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca si in acest

cazacordarea vreunui ajutor se poate face numai dupa aprobarea bugetului local pentru anul 2019.

Consilierii locali sunt de acord si aproba in unanimitate acordarea ajutorului de urgenta pentru doamna Chis

Floarea.
3.Se da citire cererii doamnei Morar Ioana Cosmina, domiciliata in Boiu, inregistrata cu nr.9154127.12.2018

prin care aceasta in calitate de fiica decedatului Morar Vasile solicita un ajutor de inmormantare motivat de faptul
ca acesta nu a avut nici o sursa de venit, nu a primit ajutor de la Casa de Pensii Mures, solicitanta fiind singura si

studenta in ultimul an la facultatea Petru Maior Tg.Mures.
Domnul primar Sovrea Nicolae intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca se poate

acorda ajutor de inmormantare pentru decontarea sicriului , insa dupa aprobarea bugetului. drept pentru care

propune admiterea cererii in sensul celor precizate.
Nemaifiind alte interventii consilierii locali sunt de acord in unanimitate cu propunerea domnului prirnar.

In continuare domnul presedinte de sedinta acorda cuvantul consilierilor locali. in ordinea inscrierii la cuvant.

Domnul Fintoc Sergiu Ioan supune atentiei 2 probleme:

l.Atrage atentia asupra faptului ca in afara de personalul autorizat din cadrul primariei sunt si alte persoane

care au acces pe telefoanele mobile personale la camerele de supraveghere ale comunei; existand in acest fel riscuri
in ceea ce priveste siguranta cetatenilor prin acces video neautorizat asupra proprietatilor publice si private. Solicita
sa se ia masuri in acest sens.

2. Atrage atentia asupra faptului ca in spatiul unde functiona fosta laptarie, pe str.Lunga, langa magazinul "La
doi pasi", proprietarul acestui magazin Morar Calin foloseste acest spatiu, care este proprietate publica, in interes

personal, pe post de magazie. Intreaba cine i-a permis accesul in spatiu , si sub ce forma foloseste spatiu, mai precis

daca exista vreun contract incheiat cu Primaria Albesti pentru acest spatiu. Daca nu exista nici un act si ocupa
spatiul ilegal sa se faca toate demersurile pentru evacuarea spatiului si tragerea la raspunderea a persoanei care

ocupa spatiul in mod abuziv si sa se organizeze licitatie pentru acordarea spatiului respectiv.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu

mai sunt declara inchise lucrarile sedj tru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 17.01.2019.

PRE$EDINTE
RADU

$ED
N CONTRASEMNEAZA.

SECRETAR DANUT


