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Nr.2118 din 14.03.2019

incheiat azi 14.03.2019 cu ocaziaqedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti, judeful Mureq.
$edinfa a fost convocatd de cdtre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.79 din data ae'07.03.2019.
Invita(ia nr.1881107.03.2019 cu convocatorul gedinfei nr,1882/07.03.2019, precum gi toate materialele inscrise pe
ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor qi domnilor consilieri piin transmitere pe cale electronicd. De
asemenea publicitatea gedinlei s-a realizat prin afiqare a la avizierul instituliei a ordinii de zi a convocatorului gi
dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afigare nr.l 883 la data de 07 .03.2019 gi prin publicarea tuturor
materialelor de gedintd pe site-ul comunei Albeqti la adresa www.comunaalbesti.ro.

La qedin![ sunt prezenfi consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany Ludovic, Costea Doina,
Fintoc Sergiu loan, Lup Ion Nicolae, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina t"iur,pintea Adrian Ironim,
Pintea Aurel, Radu Ioan, Suciu Ioan, Tamasi Karoly.

Se constatd cd gedinta este statutar[, fiind prezerrli l4 consilieri locali in functie din totalul de 15, fiind absent
consilierul Stroian Zaharie motivul fiind un deces in lamilie.
Pregedinte de gedin(6: Radu Ioan
Particip6 la qedintl din partea Primdriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.purcariu
Ddnuf. Consiliul local este legal intrunit.

Pregedintele de 9edint6, domnul Radu Ioan, declard deschisd qedinfa Consiliului local gi dd cuv6ntul
domnului secretar Purcariu Ddnuf care supune spre aprobare procesul-r.ibul al qedinfei anterioare ce a avut loc in
data de 28.02.2019, preciz6nd ci acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele de gedinld.

Se supune la vot gi se aprobl cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.1620 incheiat cu ocaziaqedinlei
extraordinare a Consiliului localdin data de28.02.2019.

Pregedintele de Eedinli prezinta ;i supune Ia ,rot ordinea de zi inscrisd in
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

Dispozilia nr.79107 .03.2019 a

l.Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale ale
secretarului comunei pentru anul 2018. Initiator primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Albesti pe trimestrul IV al anului 2018. Initiator Primarul comunei Albesti.
3. Proiect de hotarare privind alegerea preqedintelui de gedinld al Consiliului Local al comunei Albegti pentru o
perioadd de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019). Iniliator Primarul comunei Albesti.
4.Diverse.
De asemenea face precizarea cd prin cererea inregistratl cunr.l974/11.03.201g Primarul comunei Albegti a solicitat
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu
qi modificarea chiriei pentru Oficiul Pogtal Albegti. Propune ca acest proiect sd-fie inscris pe ordinea de zi lapunciul
nr.4, iar punctul "Diverese" sd fie decalat ca punctul nr.5.

In urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate ordinea de zi a sedintei, in ordinea propusd de
preqedintele de gedintS.
Domnul pregedinte de qedinfd trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordine de zi.

Se trece la dezabaterea punctului nr.1 de pe ordin ea de zi:
Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performan(elor profesionale individuale

ale secretarului comunei pentru anul 2018.
Domnul pregedinte de gedinld dd cuvdntul domnului primar $ovrea Nicolae pentru prezentareaproiectului

de hotirdre.
Domnul primar prezintdproiectul de hotlrdre precizdnd cd in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

respectiv prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, evaluarea }erfo.muil"toiprofesionale individulae ale secretarului comunei Albegti se va eiectua de primarul comunei Aibeqti, pe baza
propunerilor Consiliului local Albeqti.

Precizeazd cd' apreciaz6 activitatea secretarului comunei , care ) conform figei postului este foarte incircat[,
acesta indeplinind pe l6ngd acestea qi o serie de atributii in afara celor inscrise in figa'postului. Av6nd in vedere c[
domnul seceretar vine din mediul privat, neavdnd pdnd la data numirii ?n funcfia-prUti.a tangenfi cu domeniul
administrativ, avdnd in vedere vechimea de doar un an in domeniu, domnui pri*u, se deilara mullumit de
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activitatea prestat5 de acesta. Precizeazd, cd activitaLtea este dealtfel foarte inc[rcatd la mai mul(i angajali ai
Primdriei, care indeplinesc gi alte sarcini date pe l6ngd cele inscrise in fi;a postului.

Domnul MaierNicolae, av6nd acordul pregedintelui de gedinl6,precizeazdcd,apreciazii de asemeneain mod
deosebit mLlnca secretarului comunei, rezultatele r,azandu-se in activitatea desliguratd gi propune acordarea
calificativului maxim.

Domnul Tamasi Karoly, av6nd aprobarea preqedintelui de gedin15, {ine s[ precizeze de asemenea cd, in
calitate de consilier local qi secretar al comisiei economice din cadrul Consiliului local, se declara foarte mullumit
de activitatea prestata de secretarul comunei in anuiL 2018, drept pentru care propune acordarea calificativului
maxim.

Dornnul Fintoc Sergiu , cu acordul pregedinte:lui de ;edin{d, apreciazd activitatea gi prestanla secretarului
comunei Albesti.

Domnul pregedinte de gedin{6, line de asemen,ea sdprecizeze cd apreciazd,activitatea seceretarului in anul
2018 ca fiind una foarte buna, acest fapt vdz6ndu-se in mod evident in buna organizare a gedinlelor de consiliu,
drept pentrtl care propune acordarea calificativului maxim. intreabd dacd mai sunigi alte interveniii, obiectiuni sau
propuneri gi cum nu mai sunt solicita avizele comis;iilor de specialitate. Comisiile acorda aviz favorabil, drept
pentru care se supune la vot iar in urma voturilor expnimate se aprobl in unanimitate proiectul de hotarare privind
propunerea calificativului la evaluarea perflormanlelor profesionale individuale ale iecretarului comunei pentru
anul 2018.

Se trece la dezabaterea punctului nr.2 de pe ordin ea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei

Albesti pe trimestrul IV al anului 2018.
Se dd cuv6ntul domnului primar pentru expunerea proiectului de hotdrdre. Domnul primar prezintd proiectul

preciza,nd ca la capitolul incaslri s-a inregistrat excedent care a provenit din avansui luat pentru demararea
proiectului de canalizare pentru satele Boiu gi Topa.

Pe de altd parte comuna Albegti are o factura neachitatd in valoare de circa 200.000 lei c6tre Viaduct S.R.L.
pe care Primaria Albegti s-a angajat sf, o achite pdnd la inceputul lunii aprilie 20lg,astfel cd se agteaptd reinceperea
lucrdrilor. De asemenea societatea Viaduct S.R.L. s-a inscris deja la licitalia pentru executarea lucrdrilor la proiectul
de canalizare in Boiu gi Topa, proiect unde dealtfel sunt la aora acutal5 inscrise 6 firme in domeniu.

Domnul pregedinte de Eedin!6 propune ca orice firmf, care vine Ia licitalie sd fie condilionatd de termene de
execulie gi de calitatea lucrdrilor executate, iar acestea si fie f}cute in perioada sezonului cald.

Domnul primar rlspunde cd documentaliile care se solicitd participan{ilor conform legii vor cuprinde
obligatoriu to!i termenii contractuali.

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 lhotarare privind aprobarea contului de execufie al bugetului
devenituri si cheltuieli al comunei Albesti petrimestrul IV al anului jott.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordrinea de zi:
Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedinlS al Consiliului Local al comunei Albegti pentru

o perioadd de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019).
Domnul Neghind Cezar, avdnd aprobarea pregedintelui de qedinla, propune ca pregedinte de qedintd pentru

perioada urmltoare pe domnul consilier Stroian Zaharie.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri sau interventii si cum nu mai sunt

sunt solicita avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acord a avizfavorabil, drept pentru care se
supune la vot si se aproba in unanimitate proiectull de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedin{6 alConsiliului Local al comunei Albegti pentru o perioadi de trei luni (aprilie io9 -' iunie zolg) gi alegerea ca
pregedinte de gedinli a domnului consilier Stroian Zaharie.

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdr6re privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu gi modificarea chiriei pentru

Ofi ciLrl Poqtal Albegti.
Domnul secretar,.avdnd aprobarea pregedintelui dr- gedinla, aratd cd necesitatea suplimentdrii ordinii de zi cu

acest proiect de hotirdre a fost dictatd de faptul cd funclionarea in continuare a Oficiului pogtal Albegti este imperios
necesard pentru intreaga comunitate iar, pe de altl par[e, termenul de valabilitate al contractului fiind p6na la data
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de26.02.2019, este urgentl aprobarea actului adilional de prelungire a contractului in continuare, incepdnd cu
data de 27.02.2019. De asemenea se precizeazd cd Pogta Rom6na S.A. a solicitat prelungirea acestui contract
pentru o perioadS mai lung[, respectiv de 4 ani si nu de I an cum a fost prelungit pdnd in prezent.

Avdnd in vedere cd Oficiul Poqtal Albegti aduce un real beneficiu intregii comunitali prin serviciile oferite si
pentru a elimina o procedurd de prelungire anual6, asigurind astfel serviciul pe un termen mai lung, s-a sus{inut
proiectul Primarului comunei Albegti de aprobare a prelungirii contractului de inchiriere a spatiului cu 4 ani,
incep6nd de la data de 27 .02.2019 pini la data de 26.02.2023.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai srunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt se 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 aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu si
modificarea chiriei pentru Oficiul Pogtal Albegti.

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 de pe ordinea de zi: Diverse.
Domnul Neghin6 Cezar se oferd pentru a da citire cererilor petilionarilor, adresate Primiriei si Consiliului

local Albegti.
I 'Se di citire cererii domnului Buzogany Ludovi,; privind concesionarea fostei gropi de gunoi din Boiu

pentru a curS{ati gi amenajatd ca loc de p[gunat pentru animale.
Domnul viceprimar Boitog Aurel intervine gi avdLnd aprobarea pregedintelui de gedinla precizeazd c6 terenul

respectiv este intabulat pe vremea cdnd acesta a fost inchiriat fostei fabrici de prelucrare a laptelui din zoni, fiind
vorba de o suprafald de circa 2ha care este groapa de g;unoi, iar restul aparline bisericii reformate. Astfel inchirierea
este posibild prin licitalie publica conform legii, mai alles cd terenul in cauzda fost solicitat ;i de cdtre alte persoane.

Domnul primar intreabd dacd domnul Buzogany L,udovic solicit[ tot terenul. Domnul Buzogany precizeazd cd
solicitd inchirierea intregii suprafele pentru a nu exista l€gii de teren intermediare gi pentru a putea fi alipit restului
de teren in proprietate aflat in vecindtate, pentru crearea unei suprafete compacte de pdgunat.

Domnul primar, av6nd aprobarea pregedintelui de gedin!d, spune cd trebuie organizatd, in mod obligatoriu
licitatie dar cd trebuiesc stabilite anumite limite pentru a se evita eventuale disculii cu preotul bisericii in ceea ce
priveEte stupina pe care o administreazdin zond.

Nemaifiind alte intervenlii Consiliul local este dLe acord in unanimitate cu organizarea licitaliei , respectiv
procedurilor cerute de lege, in vederea atribuirii in c,oncesiune a terenului citre domnul Buzogany Ludovic. Se
abline de la vot domnul Buzogany Ludovic, motivdnd cd este parte implicatd direct in solicitareiconcesiunii.

2. Se dI citire cererii nr.1541127.02.2019 prin care un grup de locuitori ai comunei de pe Valea Albeqtiului
solicitd sd se ia misurile legale necesare pentru inlSturarea c6inilor vagabonzi de pe domeniul public gi sanclionarea
eventualelor persoane responsabile cu lSsarea pe stradd a acestor c6ini.

Secretarul comunei intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedin[a expune prevederile legale privind
reglenrentarea situaiiei ciinilor vagabonzi, preciz6nd cd in conformitate cu prevederile art.l din OUG l55l2OOl
privind aprobarea programului de gestionare a cAinilor fEri stdpdn, Consiliile locale au obligalia de a infiin{a
servicii specializate in acest sens, asigurdnd totodatri intreaga bazd, materialS gi personalul s[ecializat, spaliiie
adecvate acestor programe. De asemenea potrivit artJZ alin.4,in cazul in care acest lucru nu este posibil, seiviciul
specializat poate fi concesionat catre persoane juridice, asocialii sau funda{ii care desl}goara activltdliin domeniul
protecf iei anirnalelor.

DomnuI Lup Costel intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedin!6 , precizeazdcd aceastd problem6 a mai
fost ridicatd gi discutatd de mult timp IErd a se lua vreo mdsurd sau f6ri sd se vadd vreun rezuhat.

Domnul primar intervine gi avdnd aprobarea preriedintelui de gedintd precizeazd cd a discutat in mai multe
r6nduri cu doamna Monica - persoana care deline un addpost de animale autorizat pe raza comunei Albeqti. in
incinta fostului IAS Albe;ti, gi cE aceasta a solicitat incheierea unui contract ferm cdi gi alocarea de sume pentru
acest serviciu, care este destul de costisitor, din cdte a inleles costul intrelinerii unui cdine la acest ad6post se ridica
in jurul sumei de 400 lei lunar. Pe de alta parte nici societatea respectivd nu dispune de personal suficient pentru
aceste activitAti.

Domnul T'amasi Karoly intervine gi av6nd aprobarr:a pregedintelui de gedinla, spune c6 se discuta la un moment
dat de un parteneriat in acest sens cu Primaria municipiului Sighigoara, inia la aceea datd au fost opozilii din partea
unor consilieri tot datoritd costurilor ridicate.

Domnul primar rispunde cd existi posibilitatea co;ntactirii altor societa{i sau asocia}ii specializate de profil dinjude!, dar mai inainte trebuiesc licute demersurile lLegale, in funclie de necesitdti, peniru constituirea acestui
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serviciu. Ca urmare propune ca in funclie de necesitdli sd faca demersuruile legale, respectiv proiect de hotdr6re,
privind infiinlarea gi concesionarea serviciului specializat pentru gestionarea.ainilo. Iird stdpdn.

Domnul preqedinte de gedinla intreabd daca mai sunt ;i alte intervenlii sau propuneri gi .rrn nu mai sunt se
supune la vot propunerea domnului primar pe care o r;onsiderd necesard.

Consilierii locali voteazd in unanimitate pentru demararea procedurilor legale care se impun pentru gestionarea
cdinilor vagabonzi.

3'Se dd citire petiliei colective cu nr.l 423126.02.21019 semnatd de mai mulli cetdleni care locuiesc pe str.Livezi,
petilie prin care se aratd starea proastd a drumului din aceastd zonl gi se solicita reabilitarea acestuia.

Se d[ cuvAntul domnului primar care aratd cd ;rentru acest sector de drum este obligatorie reproiectarea .
deoarece proiectul initial intocmit gi aprobat comporta multe lipsuri, de exemplu o probLmd neelucidatd fiind
construclia gi amplasarea rigolelor pe str.Livezi, cat'e necesitd o aten{ie deosebitd av6nd in vedere amplasarea
drumului fa[a de construc]ii, diferen]ele de indl{ime p'in[ la Iimitele de proprietate.

De asemenea trebuie avut in vedere gi flaptul cd sunt o serie de alte proiecte de reabilitare strdzi incepute gi care
trebuiesc finalizale, astfel incdt practic la aceastd dat[ Primdria Albegti nu poate da un aviz favorabil inceperii unei
alte lucrdri, cu at6t mai mult cu cdt la aceastd datd incd nu existi aprobat nici bugetul pentru 2019. in plirs, av6nd
in vedere cE a fost aprobat de ANAP proiectul pentru inceperea lucrdrilor la proiectul de canalizare in satele Boiu
qi lopa, cheltuielile pe acest sector o s6 creasci semnificativ in2019.

Domnul Tamasi Karoly intervine qi avdnd apro,barea preEedintelui de Eedin{I propune ca pentru evitarea
lipsurilor de proiectare gi execu!ie pe viitor, mai inainte de inceperea unei Iucrdri , incluiiv la momentul c6nd se
va incepe pe str.Livezi, sd se deplaseze la fa{a locului impreun5 cu speciali;tii in domeniu gi o echipd formatd din
reprezentanli ai Primdriei cAt gi consilierii locali, pentru a-si expune fiecare punctul de vedere pi de a gasi solulii
de comun acord .

Domnrrl primar rdspunde cd este de acord considerdnd cd este cea mai bund solu{ie si informarea cetd{enilor.
Pregedintele de qedinld intreabd dacd mai sunt alte intervenlii, completdri, propuneri si aratd c6 in opinia sa este

intr-adevlr opoftund qi necesard reproiectarea drumurlui pentru str.Livezi, odati ce bugetul .orrn.i va permite
acest lucru. intreabd consilierii locaii dacd sunt de acord cu aceasta propunere. Consilierii locali sunt de acord.

4.Se dd citire petiliei domnului Cimpean Vasile domiciliat pe str.Valea Albegtiului cu nr.l906/08.03.2019
precum gi petitiei colective a mai multor cet6(eni domiciliali pe str.Muzeului, Telepeg, Podului, Liliacului, poenilei
gi Valea Albegtiului, inregistratd cu nr.177Ol05.O3.2l)19 prin care se revine la o petilie mai veche, gi care este
semnatd de un numdr de 83 de cetdleni. Ambele petitii reclaml comportamentul neciv ilizat al cetdlenilor rromi care
locuiesc majoritatea in zona Valea Albegtiului, comportament descris in petilii prin acte de violen{d fizica EiverbalS, aruncarea de degeuri mena.iere pe spaliile publice, ameninldri, injurdturi, gdlagie pe stradd si muzica datd
la maxim, etc.

Domnul primar intervine gi av6nd aprobarea pregerJintelui de gedin!5 precizeazdci a solicitat cetllenilor sd facd
sesizdrile in scris, ca urmare a numeroaselor pl6ngeri verbale pe care le primegte in continuare pe aceastd temd a
tulburdrii linigtii gi ordinii publice de cdtre cetSlenii rJe etnie rrom6, pentru ca aceste petitii sa he inaintate catre
instituliile abilitate cum sunt Polilia Rurald, IPJ Mureg, Jandarmerie, Institulia prefectujui.

Lup Costel intervine gi avdnd aprobareapregedinteluide gedinla aratd,cd,trebuie gdsit6o solulie mai drasticd,
mai trangantd, 9i propune aducerea televiziunii in zonELcare sI se arate opiniei publicJcu ce probleme se confrunt6
comunitatea comunei Albegti.

Domnul secretar intervine ;i avAnd aprobarea pre;redintelui de qedinla, spune cb va reveni cu o solicitare cdtre
instituliile abilitate, in speld cele din structura IPJ, pentru a interveni cu mijloacele de care dispune si pentru
restabilirea ordinii gi disciplinei in zond.

Domnul MaierNicolae intervine gi avdnd aprobareapreqedintelui de gedinlaintreablce soluliiar fi de g6sit la
modul concret gi practic, pentru restabilirea ordinii sir integrarea lor deoarece cetdlenii rom6ni din zona agteaptd
solulii din partea primdriei.

Domnul Tamasi-Karoly intervine gi avdnd acordrul pregedintelui de gedin{a propune s6 se solicite cdtre IpJ
Mure; delegarea de forle de ordine in zond, avdnd in l'edere cd a fost incheiata convenlie cu aceastd institulie.

DomnuI pregedinte de gedin!6 propune de asem,onea sd se insiste pentru soliciiarea sprijinului din partea
organelor de Polilie, respectiv IPJ, inclusiv a.iandarmeriei pentru restabilirea ordinii Ei discipiineiin zond.

Consilierii locali sunt de acord cu propunerile fEcuLte.
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5.Se dI citire petiliei cu nr.804/01.02.2019 a doamnei Orban Edit, domicilatd pe str.Nalionald nr.7A , prin

care spune cd nu este de acord cu organizarea festir,'alului de muzicd electronici DAVA in incinta Stimei S.A.,
deoarece fiind in imediata sa vecindtate deranjeazd, datoritd,zgomotului produs.

Domnul primar intervine ;i avAnd aprobarea presedintelui de gedin{d, precizeazd, cd au fost in audienf5
reprezentanlii Stimet S.A. qi au declarat ci acegtia cunosc nemullumirea doameni Orban , ;i cd de asemenea i-au
oferit cazare pldtitd de c[tre organizatori la hotel Rex din Sighigoara pe perioada festivalului.

Din cAte a in{eles insd propunerea a fost refuzatd a'vAnd in vedere faptul cd sotul doamnei Orban Edit este bolnav
gi are nevoie de linigte Ei confort.

6.Se da citire adresei Schuster Ecosal S.R.L. cu nr.l 274119.02.2019 prin care este comunicatd lista persoanelor
fizice gijuridice de{indtaore a contractelor pentru pubele/containere de degeuri menajere din comuna Albegti.

Domnul Tamasi Karoly intervine gi avdnd aprobaLrea pregedintelui de gedinld, propune sd se facl notificdri cu
termen pentru incheierea contractului iarin cazde depdqire atermenului sE se p.o."d".. la sanclionare.

- Domnul Neghin[ Cezar intervine si avdnd aproba.rea pregedintelui de gedinla precizeazd,ci sunt sunt si c6te 3
familii pe curte care nu delin nicicel pulin o pubelI pentru gunoi. ' .- -

Domnul primar intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedin!6 precizeazd,cd a fost amplasat container de
mari dimensiuni Ei de asemenea s-a tasat rest de tiglS pe acest sector de drum pentru a facilita accesul anga.jalilor
Schuster Ecosal S.R.L. Se va mai amplasa un astfel d,e container pind la solulionarea problemei pubelelor.

Domnul secretar intervine qi avdnd aprobarea pregedintelui de gedinla precizeazd cd lista a fost solicitata de
Primdria Albeqti pentru a fi depistate pe baza acesteia persoanele fizice gijuridice care nu delin contracte pentru
pubele , respectiv containere, ca urmare a disculiilor din gedinlele trecuie dar gi a numeroaselor sesiz6ri privind
situalia gunoaielor menajere depozitate la intdmplare pe raza comunei Albegti. De asemen ea precizeazd, cd,
intenlioneazdsd,initieze impreund cu Primarul comurLei un proiect de hotdrdre privind gospodarirea comunal6, un
proiect care va cuprinde un regulament ;i care va institui norme clare gi sancliuni .o..rprnrAtoare gi pentru cei care
nu respectd normele de igiend gi curdlenie pe raza comunei Albegti.

In continuare domnul pregedinte de qedintd di cul'6ntul consilierilor locali in ordinea inscrierii la cuv6nt:
l.Domnul Buzogany Ludovic sesizeazd faptul cd in statia de autobuz din satul Topa copiii de etnie rroma distrug

copertina pentru addpost abia montatd.
Domnul primar rdspunde cd vor fi luate mSsuri de atenlionare gi sanclionare a pirinlilor acestora.
2.Domnul Lup Costel intreabd ce lucrdri s-au e>lecutat in gcoala din Boiu in anul 2018 pentru justificarea

cheltuielilor ce apar in execulia bugetului.
Domnul primar rdspunde cd cheltuielile sunt cele contractate de gcoalS pentru intrelinerea curentd, gi ca mai

multe detalii concrete pe obiecte este in mdsurd s[ ofere domnuldirector al qcolii, deoarece lucrdrile pentru gcoald
le contracteazd aceastd institulie direct gi nu primdria .Albegti.

Domnul Pintea Adrian intreabd dac6 se dau lemne de foc pe anul 2019.
Domnul primar rdspunde c6 nu se dau pe 2019 ci pe 201g.
DomnuI Suciu Ioan sesizeazd faptul cd asocialia sprortiva condusd de domnul Luca Vasile care a contractat sala

de sport gi terenurile pentru pregdtirea copiilor de pe raza comunei Albeqti la fotbal, are doar cAliva copii din AlbeEti
;i majoritatea din Sighisoara ceea ce contravine inleh:gerii pe care gi-a asumat-o la data prezentarii solicitdrii de
contractare in gedinla Consiliului local.

Propune ca dupd ;edin!6 si se deplaseze mai mulli consilieri locali, in special comisia social-cultura, pentru a
evalua la fata locului situalia ;i pentru a cere eventuale l[muriri domnului Luca Vasile.

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

declara inchise lucraqile sedintei, drept pentru care s-aincheiat prezentul proces verbal azi 14.03.2019.

PRE$ED
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