
PROCES-VERBAL
Nr.1620 din 28.02.2019

incheiat a2i28,02.2019 cu ocaziagedinlei extraordinare a Consiliului Local al comunei Albe;ti, judelul
Mure;.

$edinta a fost convocati de cdtre Primarul comunei Albeqti potrivit Dispozi{iei nr.46 din data de
25.02.2019 invitalia nr.1397125.02.2019 cu convocatorul gedinlei nr.1398125.02.2019, precum gi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozi{ia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere pe cale
electronici. De asemenea publicitatea;edinlei s-a realizat prin afigareala avizierul instituliei a ordinii de zi a
convocatorului Ei dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afigare nr. 1399 la data de 25.02.201 9 gi prin
publicarea tuturor materialelor de gedinld pe site-ul comunei AlbeEti la adresa www.comunaalbesti.ro.

La gedin![ sunt prezen]i consilierii locali: Boitog Aurel, Buzogany Ludovic, Costea Doina, Fintoc
Sergiu Ioan, Lup Ion Nicolae, Maier Nicolae, Maier Valeria Adriana, Neghina Cezar, Pintea Adrian Ironim, Pintea
Aurel, Radu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu [oan, Tamasi Karoly.

Se constatd cd gedin{a este statutara, fiind prezen!i l4 consilieri localiin funclie din totalul de 15, fiind
absent consilierul local Boeru Ion Adrian.
Preqedinte de qedinfd: Radu loan
Participi la gedinld din partea Prim[riei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.Purcariu
Dinu!. Consiliul local este legal intrunit.

Preqedintele de Eedin!6, domnul Radu Ioan, declar[ deschisi gedinla Consiliului local gi dd cuvdntul
domnului secretar Purcariu D6nut care supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare ce a avut loc in
data de 14.02.2019, preciz6nd cI acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele de qedinla.

Se supune la vot gi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul*verbal cu nr.l157 incheiat cu ocazia
Eedinlei ordinare a Consiliului local din data de 14.02.2019.

Pregedintele de gedinfd prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisi in Dispozi1ianr.46125.O2.2019 a
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

1 .Proiect de hotarare privind aprobarea inilierii procedurii de inch iriere a paj igtilor in anul 2019:
Ini(iator : Primarul comunei Albegti.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti
pentru anul 201 8;
Initiator : Primarul comunei Albesti.

3.Prezentarea de cltre Primarul Comunei Albeqti a raportului anual privind starea economicd, sociala
gi de mediu a comunei Albegti, pentru anul 2018;

in urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate ordinea de zi asedintei.
Domnul pregedinte de gedintl trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordine de zi.
Se trece la dezabaterea punctului nr.l de pe ordinea de zi..

l.Proiect de hotarare privind aprobarea inilierii procedurii de inchiriere a pajigtilor in anul 2Ol9;
Iniliator : Primarul comunei Albeqti.

Domnul pregedinte de gedint6 dI cuv6ntul domnului primar pentru prezentarea Ei sus[inerea proiectului
de hotirdre. Domnul primar aratd cd, in conformitate cu prevederile legale in vigoare a fost finalizat amenajamentul
pastoral al comunei Albegti, lucrare fEri de care incepAnd din acest an nu se mai pot da in concesiune sau inchiria
suprafe{e de teren pentru pdgunat. De asemenea de mare ajutor este prelul de pornire pentru licitalie gi ca procedura
de atribuire sI se deslEEoare in bune condilii gi sd nu mai existe incidentele din anii trecu{i, s-a hotdrdt contractarea
unei societd{i de consultan}E in domeniu, respectiv S.C. Media marketing S.R.L. Tdrgu-Mureg. care va intocmi
documentaf ia tehnica necesard.
Domnul primar mai precizeaza cd,, contractele de inchiriere actuale expira in luna aprilie dar dat fiind faptul cI
perioada este destul de scurtd pAnd la deschiderea sezonului de pSgunat s-a considerat cd procedura trebuie initiata
cdt de urgent posibil, mai precis inilierea procedurii care trebuie aprobati de Consiliul local p6nd la data de I martie
a fiecdrui an.
Domnul secretar intervine Ei avdnd aprobarea pregedintelui de Eedin{6, precizeazd cd in temeiul prevederilor art.9.
alin.3 din OUG nr.3412013, consiliul local va dispune cu privire la inilierea procedurii de concesionare/inchiriere
p6nd la data de I martie a fiecSrui an, in baza hot[rdrii consiliului local al comunei. Drept pentru care a fost iniliat
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prezenta qedin{i in regim extraordinar qi proiectul supus aprobdrii. in plus, este necesaraanalizarea in cadrul
acestei qedinle extraordinare qi a proiectului de hotar6re privind inventarierea patrimoniului, c6t ;i raportul anual
al primarului pentru anul 2018, care, conform prevederilor legale in vigoare, este obligatoriu a fi prezentat
consilierilor locali pdn[ la sfbr;itul primului trimestru, respectiv 3l martie 2019.
Domnul primar, av6nd acordul pregedintelui de gedin{d, precizeazi cd de;i termenul p6na la data la care se deschide
sezonul de paqunat este deja destul de scurt, pdn[ la aceastd datd nimeni din comuni nu s-a interesat de paguni,
nefiind solicit[ri in acest sens pAnd la aceastd dat6, cetdlenii neinleleg6nd in continuare c[ nu pot solicita intrarea
pe pdqune in ultima zi, respectiv la data la care se deschide sezonul de p6gunat. Degi aceste aspecte le-au fost
explicate de nenum6rate ori, inclusiv in gedinlele publice avute cu crescdtorii de animale.
Ca utmare, domnul primar propune contactarea crescStorilor de animale ;i organizarea unei qedinle preliminare
deschise cu acegtia, inaintea aproblrii documentaliei pentru inchiriere pajigti. De asemenea propune solicitarea
prezenlei consultantului contractat S.C. Media Marketing S.R.L. pentru lSmurirea unor aspecte de ordin tehnic gi

legal.
Domnul pregedinte de gedinJ[ intreabd dacd la qedin{a deschisd cu crescitorii de animale poate participa gi firma
de consultanlS.
Domnuf primar rispunde ci ar fi foarte indicata prezenla reprezentan{ilor acesteia deoarece sunt cei mai in misurd
sd ofere suportul tehnic qi sd rdspundl eventualelor interpel[ri formulate in gedin![, astfel sperdnd ca to{i ceta}enii
s5 in{eleagd importanta acestei proceduri de atribuire a pdEunilor.
Propune organizarea unei qedinle deschise cu participarea cresc6torilor de animale gi firma de consultanld Media
marketing S.R.L. Tirgu Mureg, la care vor participa de asmenea Ei angajali ai Primiriei gi consilierii locali.
Domnul viceprimar Boito; Aurel , av6nd acordul preqedintelui de gedinfa, propune ca aceastd gedin![ sd fie anun{atd
din timp Ei sd se organizeze intr-o singurd zi.
Domnul pregedinte de gedin!6 intreabd dac[ mai sunt alte intrebdri sau obiecliuni gi cum nu mai sunt intreaba
consilierii locali dacd sunt de acord cu propunerea domnului primar de a organiza gedin{a preliminard propusS.
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate.
Domnul pregedinte intreabl dacd mai sunt intreb6ri sau 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 aprobarea initrierii procedurii de inchiriere a pajiqtilor in anul
2019.

Se trece la dezbaterea punctului nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti pentru anul

20r8.
Domnul preqedinte de qedinld arat[ cE in opinia sa proiectul de hot6r6re cu documentele ataEate redi fidel

patrimoniul existentininventarul comunei pentruanul 20189i intreabddacdsuntneldmuriri inlegaturdcuacest
proiect.

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 aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei
Albesti pentru anul 2018.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordinea de zi:
Prezentarea de cdtre Primarul Comunei Albeqti a raportului anual privind starea economicd, socialS gi de mediu

a comunei Albegti, pentru anul 2018.
Domnul primar, cu acordul preqedintelui, solicit[ citirea raportului de c6tre secretarul comunei. Domnul

Neghin6 Cezar intervine, Ei avdnd aprobarea preqedintelui de gedin15, se oferi s[ dea citire raportului , in condiliile
in care secretarul comunei va trebui si consemneze in procesul verbal de gedinla eventualele intervenlii.

Domnul primar este de acord qi ca urmare domnul Neghini Cezar di citire raportului primarului, lEc6nd
precizarea cd prezentul raport este in fond darea de seam6 pe care o prezenta gi anii trecu{i, doar c[ raportul este
ceva mai detaliat.

Domnul Neghind Cezar procedeazd la citirea raportului. intrerupe prezentareala punctul privind "alte venituri"
solicitdnd sE se explice ce intrd in categoria aceasta.

Domnulprimarrdspundecdpentruanul20l8lasecfiunea"altevenituri"aufostinregistratebeneficiile ob{inute
de la Ocolul Silvic Sighiqoara prin v6nzarea de material forestier, precum qi taxele percepute pentru avize, emitere



cerlificate in regim de urgen!6, intrhri la muzeu petofi Sandor si Sala de sport, precum qi taxele judiciare de

timbru incasate.
Se trece la prezentarea in continuare a raportului. Domnul Neghina Cezar intrerupe prezentarea la punctul la

care se face prezentarea situaliei petiliilor cet6lenilor, gi unde se precizeazdcddin totalul petiliilorinregistrate la
registratura Primdria Albe;ti in cursul anului 201 8 nu s-a r[spuns la un numdr de doud petilii.

DomnulNeghini Cezar intreabi care este motivulpentru care nu s-a rdspuns celor doul petilii.
Domnul primar rlspunde cd este vorba despre o petifie, care se aldturi altora, referitoare la reparalii la pasajul

pietonal de trecere pe sub calea feratd qi amplasarea unei copeftine-addpost in stalia auto" In Raport sunt explicate
dealtfel motivele pentru care nu s-a rispuns doamnei care a intocmit ultima solicitare"

Alte doua petilii sunt adrese ale unei cetdlene din Albegti, care a mai sesizat Primiria cu aceeagi problema fiind
indrumatd sd se adreseze organelor de Polilie spre competentd solulionare.

De asemenea prrecizeazd cI li s-a comunicat cetilenilor ca pentru orice cerere avdnd ca obiect drept de

proprietate privati sau gr[niluire competenfa in solutionarea justd o au instan{ele de judecatd qi nu Primdria Albegti.
Domnul Buzogany Ludovic intervine Ei avdnd acordul pregedintelui de gedin!6 intreabd care este stadiul

lucririlor de intabulare in CF a terenurilor pe raza comunei Albegti.
Domnul primar, av6nd acordul pregedintelui, rispunde ci Prim[ria a solicitat sume alocate prin Programul de

Cadastru Sistematic qi a incheiat un contract atdt cu OCPI Mureq cdt qi cu un expeft topo, s-au demarat lucririle in
urmd cu un an pentru satele Albeqti, lopa gi Boiu, ivindu-se probleme cu suprafala parcelelor din zonele "$esuri"
gi "Delni1e" unde se lucreazi.

Recent s-au iniliat discutii qi cu o altd firmd de topografie care qi-a dat acordul pentru prejul ofertat de Primaria
AlbeEti, urmAnd a s elucra gi pe satul Jacu. Pe de altd parte trebuie avut in vedere cd sumele alocate pentru
programul de inregistrare sistematica a OCPI sunt destul de mici si nu acoperi cheltuielile ocazionate de lucrdri, in
plus cetd{enii de regulS nu se prezinti la solicitarile pentru lucr[ri.

Domnul Tamasi karoly intervine qi avdnd aprobarea preqedintelui de gedinla propune sdm se aloce gi sume din
bugetul local pentru urgentarea lucrdrilor de inregistrare sistematic6.

Domnul primar r6spunde c[ e destul de greu de spus acest lucru avdnd in vedere faptul cd pe de o parte la
aceastd dati nu este incd un buget aprobat iar pe de alti parte chiar gi in condiliile aprobdrii bugetului pentru anul
2019 trebuiesc finalizate in mod prioritar proiectele care, in opinia sa, au o mai mare importanld cum sunt proiectele
privind infiinlarea Poliliei Locale Albeqti, canalizarea in satele Boiu gi Topa, centru multifunclional precum gi

continuarea reabilitdrilor stradale. Oricum activitatea Primlriei este destul de aglomerati mai ales in aceast6

perioadS pentru ci pe l6ngd proiectul privind atribuirea pIgunilor trebuie avutd in vedere discutarea cu maxima
seriozitate a proiectului de buget pentru anul20l9.

Domnul Cezar Neghinl d[ citire in continuare raportului primarului. Dupa citire domnul preqedinte de Eedinl6
intreabi dacd sunt neldmuriri, intreblri sau obiec(iuni la raportul anual al domnului primar gi cum nu sunt il supune

spre aprobare. Consilierii locali aprobi in unanimitate Raportul anual al primarului privind starea economicd.
sociald gi de mediu a comunei Albegti, pentru anul 2018, impreunl cu Anexa reprezentAnd situalia litigiitor din
anul 2018.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT
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mai sunt declara f ucrarile sedintei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal a2i28.02.2019.
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