
PROCES-VERBAL
Nr.4951 din 13.06.2019

incheiat azi 13.06.2019 cu ocaziagedinfei ordinare a Consiliului Localal comuneiAlbegti, jude{ul Mureg.
$edinta a fost convocatd de c[tre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.19l din data de 06.06.2019.
Invita{ia nr.4664/06.06.2019 cu convocatorul gedinfei nr.4665/06.06.2019, precum qi toate materialele inscrise pe
ordinea de zi au fost puse la dispozitia doamnelor qi domnilor consilieri piin transmitere pe cale electronici. De
asemenea publicitatea gedinfei s-a realizat prin afiqarea la avizierul instituliei a ordinii de zi a convocatorului gi
dispozifieiprimarului, conform procesului-verbal de afiqare nr.4666la data de 06.06.2019 gi prin publicarea tuturor
materialelor de gedinfd pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.

La qedinfi sunt prezenfi consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany Ludovic, Costea Doina,
Fintoc Sergiu Ioan, Lup Ion Nicolae, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina C"iur,pintea Adrian lronim,
Pintea Aurel, Radu Ioan, Suciu Ioan, Stroian zaharie qi ramasi Karoly.\

Se constatl c[ gedinta este statutard, fiind prezen]i l5 consilieri locali in func{ie rdin totalul de 15.
Pregedinte de gedinf6: Stroian Zaharie.
Participd la gedin![ din partea Primdriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.purcariu
Ddnut.

Domnul preqedinte de qedinfd Stroian Zahariedeclard qedinfa deschisd qi dd cuvdntul domnului secretar
care supune spre aprobare procesul-verbal al qedin{ei anterioare ce a avut loc la data de 30.05.2019, preciz6nd cf,
acesta a fost pus la dispozifia consilierilor impreund cu documentele de qedin]6.

Se supune la vot 9i se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.4480 incheiat cu ocaziasedintei
extraordinare a Consiliului local din data de 30.05.2019. i ' 'i--

Pregedintele de gedintd prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscris6 in Dispozilia nr.1gl106.06.20l9 a
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:
l.Proiect de hotdrdre_.p|1uil9 alegerea pregedintelui de gedinfd al Consiliului Local al comunei Albegti pentru o
perioadd de trei luni (iulie 2019 - septembrie 2Ol9).
Initiator Primarul comunei Albeqti.
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Albesti pe trimestrul I al anului 2019.
Initiator Primarul comunei Albeqti.
3' Proiect de hot[rdre privind aprobarea Regulamentului de instituire Ei administrare a taxei speciale de salubrizare
in judeful Mureg.
Iniliator Primarul comunei Albegti.
4. Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentantului UAT Albegti, judetul Mureq, in Adunarea General6 a
Asociafiei pentru realizarea sistemului regional de alimentare cu ap6 poiaUita Tirnava Mare.
Iniliator Primarul comunei AIbegti.
5.Diverse.
Se aprobd cu unanimitate de voturi ordinea de zi aqedintei.

Se trece la dezbaterea punctului nr.l de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrire privind alegerea pregedintelui de gedinf[ al Consiliului Local al comunei Albegti penrru

o perioadd de trei luni (iulie 2019 - septembrie 2Ol9).
Domnul preqedinte de qedintd il propune pe domnul Suciu Ioan, fiind urm[torul in ordine alfabeticd pe lista

consilierilor locali. Domnul Suciu loan , avdnd acordul pregedintelui de gedintd, propune alegerea urmltorului
consilier local din listl motivdnd cd deocamdatd starea de iEnhtate nu-i permit. ra o.up" aceastd funclie.

- 
Domnul pregedinte de qedinf[ propune pe domnul Tamasi Karoly, urmdtorul din lista consilierilor locali.

Domnul preqedinte de qedinfl intreabi daci mai sunt gi alte propuneri, intervenfii gi cum nu mai sunt solicit6 avizele
comisiilor de specialitate care acordi aviz favorabil. Drept pentru care se supune la vot iar in urma voturilor
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exprimate se aproba cu unanimitate de voturi alegerea domnului Tamsi Karoly in funclia de preEedinte de ;edin{dal Consiliului LocalAlbe;ti pentru o perioada de trei luni (iulie 2019 -septembrie 2019). 

'

Se trece la dezbaterea punctului nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotirdre privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei

Albesti pe trimestrul I al anului 2019.
Domnul preqedinte de gedin{5 dd cuvdntul domnului primar care face prezentarea proiectului de hot[r6re.
Domnul preqedinte de gedin!6 intreab[ dac6 mai sunt gi alte propuneri, 

-intervenlii 
qicum nu mai sunt solicita

avizele comisiilor de specialitate care acordd aviz favorabil. Drept p.ni.u care se supune la vot iar in urma voturilor
exprimate se aprob6 cu unanimitate de voturi proiectul de hotaidre privind aprobarea contului de executie al
bugetului devenituri si cheltuieli al Comunei Albesti petrimestrul I al anului 201g.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de instituire gi administrare a taxei speciale de

salubrizare in judetul Mureg.
Domnul preqedinte de gedinla propune ca pe viitor sd se angajeze o persoana care sE se ocupe de colectarea

acestei taxe speciale.
Domnul primar, cu acordul pregedintelui de gedintS, rdspunde cd este de acord insd precize azd, citin misura

in care persoana respectivi ar fi dispusi sE contracteze caserviCiu, respectiv sub forma de intreprindere individuald
sau persoand fizicd autotizatd, fiind mai avantajos in aceste condilii dec6t anga.iarea cu contract individual de
munc5.

. Domnul pregedinte de Eedin{d intreabl dacd mai sunt qi alte propuneri. interven{ii Ei cum nu mai sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate care acordd aviz favorabil. Drept p"niru care se supune la vot iar in urma voturil.r
exprimate se aprob6 cu unanimitate de voturi proiectul de hotar6re privind aprobarea Regulamentului de irrstituire
gi administrare a taxei speciale de salubrizare in judelul Mureq.

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului UAT Albegti, judelul Mureg, in Adunarea

Cenerald a Asocialiei pentru realizarea sistemului regional de alimentare cu apd potabild T6rnava Mare"
Se acordd cuvdntul domnului primar pentru prezentarea proiectului.
Domnul primar prezint6 pe scurt istoricul constituirii asocialiei gi scopul constituirii acesteia, respecti'

colectarea Ei aducerea apei potabile de la barajul Zeteapentru alimentarea mai multor comune Ei doua m,nicipii.
respectiv Mediag gi Sighigoara, limitrofe r6ului Tdrnava Mare.

Cum la data constituirii reprezentant al comunei Albegti era fostul primar domnul Stroian Toader. e nevoie
de o nou5 mandatare pentru reprezentare in adunarea generald a asocialiei.

Domnul pregedinte de qedinlE igi_exprim6 convingerea ca asocialia ar pute func{iona gi in continuare fEra
membrii care doresc sd se retrag6. intreabl dacd mai sunigi alte propuneri, intervenlii ;i cum nu mai sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate care acordd aviz favorabil. Drept pentru care se supune la vot iar in urma voturilor
exprimate se aprobd cu unanimitate de voturi proiectul de hoiarbre privind desemnarea reprezentantului LrA I
Albegti, judelul Mureq, in Adunarea Generald a Asocia{iei pentru realizarea sistemului regional de alimentare cu
apa potabilS T6rnava Mare.

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 de pe ordinea de zi:
Diverse.
Domnul primar, avdnd acordul presedintelui de gedinta, supune aten{iei o cerere cu nr.4gg3l12.06"2019 aS'C' Edelstahl Company S.R.L., Albegti, care solicitd inchirierer.u .uu concesiunea unei suprafete de l5 mp. in

fala barului din comuna Albegti, str.Lungr nr.l00, suprafald necesard pentru amenajarea unei terase deschise.
Domnul preEedinte de gedinla arctd, cd primdria va verifica forma juridica sub care este posibila inchirierea

spa!iului respectiv, supune la vot solicitarea in cauzd.l4 consilierii locali aprobr in unanimitate inchirierea salr
concesionarea, dupd ca4 a spaliului solicitat, se abline de la vot domnul Fintoc Sergiu Ioan. av6nd calitatea de
administrator al S.C. Edelstahl Company S.R.L.

in continuare domnul primar dorlgte sd facd unele precizlri referitoare la proiectul de canalizare Boiu-Jopa
1i3v6nd aprobarea pregedintelui de Eedinld,aratd ci firma cAgtigitoare la licitafia de lucr6ri este S.C" voda vestS'R'L din Timigoara. De asemenea aratdcds-a sugerat traseu piin spatele gradinilor, pe marginea vdii, deoarecc
astfel nu numai c5 ar fi mai facil dar ar eficientiza gi lucrareain sine. in icest caz ins6 va fi nevoie de acordLrlproprietarilor terenurilor respective pentru a proceda la executarea lucrdrilor de utilitate publicd.Spune ca
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reprezentan{ii constructorului sunt a$teptafi si apard in prezenta gedin{d" la invitalia sa, pentru a prezenta pu{in
proiectul.

Domnul preqedinte de gedin{6 intreaba daca modificarea de traseu inseamnd gi abatere de la proiect, ca sa
nu fie vreo problemi cu AFIR.

Domnul primar rlspunde ci firma contractatl va asigura ;i proiectarea astfel cd nu vor fi probleme in acest
sens.

Domnul Suciu Ioan intervine qi av6nd aprobarea pregedintelui de qedinld atrage atenlia asupra asigurarii pe
timpul gantierului a accesului pentru vehiculele de utilitali gi situatii de uigenla, de exemptu SUUitD. etc.

Domnul primar, cu acordul preqedintelui de gedin16, rdspunde cE accesul pentru aceste situalii va fi
asigurat. Precizeazd de asemenea cd referitor la lucrSrile de reabilitare care se desfEgoaia in continuare in comuna
Albeqti' sunt o serie de persoane care obstruc[ioneazd,lucrSrile de utilitate public6, unua dintre acestea fiind doamna
LacdtuE Maria de pe strada Noud care a construit chiar;i gard de sdrmd in afara propriet6{ii motiv6nd ca isi
delimiteaza astfel propria proprietate gi nu permite constructorului sd o incalce.

Doamna Ldcatuq Maria , ca gi alte persoane care au mai incercat obstruc{ionarea lucrarilor, a fot somata sa
permit6 efectuarea lucrdrilor qi sd procedeze la eliberarea zonei, riscdnd amenzi in primul r6nd pentru ridicarea de
constructii ilegale, pe domeniul public ai IZri autorizafie de construire.

Intri in sala de qedintl reprezentanfii firmei cdqtigitoare a licitaliei , respectiv domnii Aldea Adrian si Rat
Nicolae.

Se dd cuvdntul domnului Aldea Adrian care prezin6 pe scurt consmtarile in teren specific6nd ca in prim,l
r6nd este nevoie sh se prevadd generatoare de curent pentru cele ll stafii de pompare, pentru situagiile in care sunt
intreruperi de curent"

O altd problem[ ar fi punctul de deversare care nu este concretizat definitiv, de asemenea trebuiesc solicitatli
in teren gi specialiqtii de Ia furnizare gaz pentru verificarea ;i certificarea traseelor . De refinut cb orice modificare
de traseu presupurle o justificare bine fundamentatd.

Precizeazd' cd dupl data de 19.06.2019 va fi prezent qiproiectantul pentru semnarea contractului.
Propunecamarli, l8'06.20lgdupdprogramsSseintilneascdinprealabilocomisieformat[dinreprezentanti

ai Primdriei qi Consiliului local lafala locului.
Domnul Fintoc Sergiu, cu acordul pregedintelui de qedin!5, intreabi c6nd se vor demara practic Iucrdrile.
Domnul Aldea Adrian rdspunde cd , cel pulin la aceastd datd, nu poate spune o dat6 exacta de incepere.

avAnd in vedere c[ abia joia viitoare va veniproiectantulin teren gi sper6 ra n, ,. iormuleze contestalii la liciialie.
Domnul Radu loan' cu acordul pregedintelui de gedin{a propune acum formarea comisiei care sa se

deplaseze la fala locului la intdlnirea cu proiectantul. Se oferr domnii Neghina Cezar, Maier Nicolae, Buzoganl,
Ludovic, Boitoq Aurel, Lup Nicolae, Radu Ioan.

Domnii Aldea Adrian 9i Ra{ Nicolae mullumesc pentru aten}ie, salutd pe cei prezen{i qi se retrag din sala de
sedin{e.

In continuare domnul preEedinte de gedin!6 d[ cuvintul consilierilor locali, in ordinea inscrierii la cuvAnt:
l ') Domnul Suciu Ioan intreabd ce soluf ie se poate gdsi pentru pdrdul Rogoz din Boiu unde este fbarte mLrltd

vegetatie crescutd gi care in cazul unei viituri ar reprezenta un pericol pentru colunitate.
Domnul preqedinte de qedinld propune sd se notifice in scris Apele Romane despre aceast6 situalie gi sa se

solicite sd curele vEile pe care le au in administrare.
Domnul Suciu Ioan rispunde cI nu este de acord deoarece Apele Romane degi au mai fost solicitatl nu aLr

rdspuns sub nici o form6" Propune angajarea sezonierl pe timp de vard a unei firme specializate sau lucrdtori care
si execute aceste operafii.

Domnul preEedinte de qedin{5 revine gi propune totugi notifi carca cdtre Apele Rom6ne iar in caz cd nu se
rispunde solicitdrii sd se treacd la mdsuri de ordin local.

Domnul primar, av6nd aprobarea preqedintelui de gedin{6, solicitd domnului Suciu Ioan sd numeasca d6ns,l
pe cine sd angajeze primdria pe timp de var6 sau s6 dea o solu{ie in acest sens.

Domnul Suciu Ioan mai spune cd nu este de acord cI nu se rezolvd.tot ceea ce se consemneazd,in proccsul
verbal de qedinf6, care ar trebui sd arate gi ce anume s-a rezolvat"

Domnul Neghind Cezar intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de qedin{I, aratdcd nu este de acord cu
cele spuse de domnul Suciu Ioan deoarece o serie de probleme consemnate in procesele verbale de Eedinl6 au fosr
solufionate, iar problemele care nu au putut fi solu{ionate au depins de factori sau circumstanle care nu pot fl
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Domnul Tamasi Karoly intervine qi avdnd aprobarea preqedintelui de gedin(a consider6 cd votul exprinra
corectitudinea consemndrii in procesul verbal de qedin{I gi nu gradul de realizare al celor consemnate.problemele
care sunt consemnate in procesele verbale pot fi discutate punctual in continuarea fiecarei qedin(e^

Domnul Maier Nicolae intervine gi avdnd aprobarea pregedintelui de ;edin1d, precizeazd ca subiectele
consemnate in procesele verbale de gedin![ pot fi supuse discufiilor.

Domnul Suciu Ioan , av6nd acordul pregedintelui de qedin![, propune ca primarul sd fac[ o dare de seamd
asupra subiectelor discutate la punctul "Diverse" al proceseleor verbale de gedinld.

Domnul secretar intervine gi avdnd aprobarea pregedintelui de qedinla precizeazd ca obligalia legala a
secretarului este ca la inceputul fiecdrei qedinle sd supund spre aprobare procesul-verbal al gedirilei anterioare.
Prevedere ce se regrseqte in art.42, alin.S din Legea nr.21512001privind administratia publica locala. si care. 1n
opinia sa, a fost respectat[.

2') Se di cuv6ntul domnului Radu Ioan care supune atenliei sta{iei de pe traseul Boiu-lopa- Albe;ti-
Sighigoara. de pe str.Lungd interseclia cu str.Morii, a carii amplasare este periculoas6 pentru copiii care a$teapra
in stafie.

3') Se dd cuvdntul domnului Pintea Adrian care sesizeazdfaptul c5 in Valea $apartocului, in aval de podul
peste acest p6rdu, pod situat pe E60, in spatele imobilelor de peste Valea Albegtiului, ul. fu*iliilor Birsan loan qi
Suciu Elena, cineva a impins bucali de betoncare obstrucf ioneazd cursul v[ii si este periculos mai ales in caz deviitur6, constituind un adevdrat baraj.

Domnul primar rdspunde c[ au fos sesizafi responsabilii de la Apele Romine care au fost deja in constatare"A fost identificat domnul Dionisie Ganga, ca autor al acestor depozitari de beton, qi a fost somat sa iEi ridice
buca{ile de beton qi sI elibereze zona respectivd.

4') Domnul Boeru Adrian sesizeazd faptul cd se spald autovehicule in drum, polu6nd cu apa mena.iera :;i
stric6nd carosabilul.

. Domnul primar rispunde cd a sesizat cd se deverseazd apd menajerd chiar ;i pe asfalt proapsdt turnat de$i
au fost dejaavertizate persoanele surprinse in cauzd sI inceteze astfel de prcatici, in cazcontrar riscand sanctiLr,i
contravenlionale.

5') Domnul Suciu Ioan supune atenliei salcdmii gi corcoduqii cresculi in zona podului peste r6ul T6rnava
Mare Ei solicitr tdierea acestora pentru cd reduc vizibilitaiea .

Domnul primar rdspunde cd se vor tdia copacii cresculi care reduc vizibilitatea.
6') Domnul Lup Nicolae supune la vot formarea unei comisii din partea consiliului local si care sa participe

impreun6 cu reprezentanlii primdriei la receplia oriclrei lucrdri care se ,u fu.. de acum inainte, av6nd in vedere criprimarul nu poate fi sing.ur responsabil pentru recepfia acestora, iar in Primiria Albegti exist[ Ei alte persoane dinaparatul de specialitate al Primarului care sunt responsabile pentru urmdrirea lucrdrilor 
"Domnul Lup Nicolae iqi exprimd nemulfumirea fala de modul de execu{ie a lucrarii de amplasare a stilpilor

de protecfie pe drumul din zona digului spre Boiu.
Domnul primar rispunde cd a solicitat dealtfel prezenla specialigtilor in Eedin{a de consiliu. inclusiv aconstructorului care a executat amplasarea stalpilor de protec{ie de la digul spre satul Boiu. Domnul Listar petre.

executantul lucr[rii, va fi convocat pentru qedinla urmdiaore ie consiliu iocal pentru a da explicalii tehnice asupri)modului de executare a lucrdrii.
Domnul primar face totodati precizareacS, conform explicaliilor date de constructor, s-a respectat distanlaminima admisd dintre drum Ei st6lp.

. Domnul Lup Nicolae iqi exprimd in continuare intr-un mod vehement pi chiar folosind cuvinte triviale laadresa domnului primar qi a Primdriei Albegti, nemullumirea fala oe modul de execulie a lucrarii gi recepliei
acesteia, precizand cr stalpii au fost strdmb amplasafi, nefiind aliniali.

Domnul primar rispunde cd stdlpii au urmat traseul drumului dar cr pentru o deplina elucidare va fi chematin gedinla viitoare domnul Listar Petre, executantul lucrdrii, pentru explicalii detaliate.
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7 ') Domnul preqedinte de gedin!5 Stroian Zaharieintreabd cdnd se vor ineepe lucrlrile de reabilitare in straila
Livezi gi solicitd, daci e posibil, si se aplice cu deqeuri de figla spart6 drumul dinspre Livezispre cdmp.

Domnul primarrdspunde cI se aqteaptdfinalizareapioieitului de cdtre firma Viaduct S.R.L", preciz6nd r:a
cd aceasta ca aexecutant al lucrlrilor a fost contractatd qi pentru proiectare; neavdnd sens s6 se contracte ze altd
firmd de proiectare din moment ce Viaduct S.R.L. este avizatd s[ efectueze gi proiectdri"

Domnul pre;edinte de gedin!6 intreabi dacd mai sunt alte intervenlii sau inscrieri la cuv6nt gi cum nu mai
suntdeclardinchiselucrdrilegedinlei,dreptpentrucares-aincheiatprezentul procesverbal a2i13.06.2019"

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
STROIAN ZAHARIE CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR PURCARIU DANUT


