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PROCES -VERBAL

incheiat azi 19.09.2019 cu ocaziagedinlei ordinare a Consiliului Local al comuneiAlbegti, jude{ul

Mureq.

$edinfa a fost convocata de cdtre Primarul comunei Albeqti prin Dispozi{ia nr.281 din data

de 11.09.2019 cu anexa cuprinzdnd proiectul ordinii de zi, in conformitate cu prevederile art.l33,art.l34

qi art.l35 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ'
Dispozilia nr.2gllli.0g.2olg impreun[ cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hot[r6ri 9i

toate materialele inscrise pe ordinea de zi, pricum qi procesul-verbal al gedin{ei anterioare, au fost puse

la dispozilia domnilor consilieri c6t gi comisiilor de specialitate- Juridic5, Economicd 9i Social-Cultur[

din cadrul Consiliului local, prin transmitere pe cale electronicd.

De asemen.u pr^bli"itatea gedinlii s-a realizat prin afigarea la avizierul instituliei 9i prin

publicarea tuturor materiaielor de qedin{6 pe site-ul comunei Albeqti la adresa www.comunaalbesti.ro.,

a dispoziliei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreund cu proiectele de hotdriri qi toate materialele

inscrise pr oidin"u dezi, conforrn procesului-verbal de afiqare nr.7508/12.09.2019.

La gedin{6 sunt preien}i consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany

Ludovic, Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, MaierNicolae, Pintea Adrian Ironim, Pintea Aurel, Lup Ion

Nicolae, Radu Ioan, Suciu Ioan 9i Tamasi Karoly.
Domnul secretar puicariu D6nuf constatl cI din totalul de 15 sunt prezenfi 12 consilieri

locali in funcfie, fiind absenfi 2 consilieri Maier Valeria Adriana gi Stroian Zaharie, iar I post de consilier

este declarant vacant.
i; ;"rf;itate cu prevederile art.l37 alin.l din oUG nr.57 l2ol9 privind Codul Administrativ' qedinta

este legal constituitl
Pregedinte de qedintS: Tamasi Karoly.

La Eedinf6 participa de diept iin partea Prim6riei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel,

administiator puUiic Neghina Ceia\ Secretar jrs.Purcariu D6nuf. De asemenea este prezent ca invitat

din partea primarului dorinul Agent $ef Cindea Alin din partea Poli{iei Municipiului Sighiqoara- Seclia

l0 Polilia RuralS.
Se consemn eazd de asemenea prezenlain sala de gedinfe a mai multor cetdleni care au dorit

s6 participe la qedinfa Consiliului local din partea comunit[1ii, fiind reprezentati de domnii: Oroszhegl'

Erno, Szapanyos Lajos, B[ia Nicolae, Fodor Bela, Bucur Gheorghe, Nagy Domokos, Neag Nicolae,

Tokacs Laszlo.
Domnul pregedinte de gedinf[ Tamasi Karoly declarl gedinfa deschis[ gi in conformitate cu

prevederile art.l35 uiin.l din OUG nr.57l2}l9privind Codul Administrativ domnul preqedinte de qedin!6

tamasi Karoly prezintd proiectul ordinii de zi a qedinfei cu propunerea de aprobare a acestuia, ce

cuprinde urmdtoarele Puncte :

l.Aprobarea procesului-verbal al qedin{ei ordinare a Consiliului Local Comuna AlbeEti din data

de 08.08.2019.
2. proiect de hot6r6re privind alegerea pregedintelui de gedinl[ al Consiliului Local al comunei

Albeqti pe o perioada de trei luni (octombrie 2019 - decembrie 2019).

lniliator Primarul comunei Albeqti.
3. proiect de hotir6re privind modificarea Actului constitutiv qi a Statutului Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitard "AQUA INVEST MURE$ "'
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Ini!iator Primarul comunei Albeqti.
4. Proiect de hotf,rdre privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare

silit6 ;i alte acte, de cdtre organul fiscal din cadrul Comunei Albeqti, prin intermediul centrului de

imprimare masivf,, valabile ftrd semndtura persoanelor imputernicite gi qtampila organului fiscal'

Ini{iator Primarul comunei Albegti'
5. proiect de hot6rAre privind aprobarea organigramei Ei a statului de func{ii al aparatului de

specialitate al Primarului c'omunei Albeqti, judelul Mureg.

Iniliator Primarul comunei Albegti.
6. Proiect de hot[rdre prrivind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

Iniliator Primarul cornunei Albeqti.
7. Diverse - petitii cetEileni/intrebdri/interpel6ri/ inform[ri consilieri'

Se supune dezbaterilor gi ilprobirii proiectul ordinii de zi. Domnii consilieri nu ridic[ obiec!iuni cu

privire 1a proiectul ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot 9i se aprobi in forma prezentatl

prin vot deschis, in unanimitate ordinea de zi a Eedintei.' 
in continuare domnul preqedinte de qedin!6 dd cuvdntul domnului secretar Purcariu Dinu!, care.

in conformitate cu preveclerile art.138 alin.l5 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ,

supune spre aprobaie proc,esul-verbal al qedinlei anterioare a Consiliului local AlbeEti ce a avut loc

la data de 0g.08.20 lg,preoizdnd c6 acesta a fost pus la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea

pe po$ta electronicd impre,uni cu proiectele de hotlrdri Ei celelalte documente de qedin!d.

Domnii consilieri nu ridic[ obiec]iuni cu privire la conlinutul procesului-verbal al Eedinlei

anterioare, drept pentru care se supune la vot qi se aprobi in forma prezentald prin vot deschis, in

urranimitate, dupi care este semnat de cStre pregedinteEe de gedinli qi de cltre secretar.

Avdnd in vedere prezenla mai multor cetaleni la qedin{6, domnul pre;edinte de ;edin{i.
propune ca mai inainte dli trecerea la dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi sa se dea'

tuv6ntul, pe rdnd, reprezentaniilor cetIlenilor prezenli pentru a-Ei exprima motivele pentru care:

participi la qedin![ .

Se d6 cuvintul reprezentanlilor cetdlenilor prezenli la qedin{6, in ordinea inscrierii la cuvdnt:

l.Domnul Oroszhegy Erno:
Ilste o mare problernu ", furturile de pe proprietAtile private gi lasarea cailor in culturile oamenilor:

6e cdtre cet[ienii de etnie romd, pe care i-am scos deja de doua ori din culturi gi i-am dus acasi"

Domnul Primar $ovrea Nicolae rdspunde:

Se cunoaqte modul de vial5 al cetlfenilor de etnie rom6. Am fost chemat gi am fost de fa16 c6nd domnul

Oroszhegy a surprins caii aparlindnd cet[]enilor romi in in culturile de orz ale acestuia. De menlionat cii

domnul Orosrhegy a relinut {e doul ori caii prinqi in culturile de orz, iar proprietarii sesiza[i cu greu atl

venit s[ igi ia animaleie, iar in ceea ce priveqte plata pagubelor constatate acegtia au refuzat sa L:

pl6teasca. Mai mult, au inten'tat plingeri la Polilia Sighiqoara motivAnd cd animalele sunt vdtimate" mai

precis ci au fost inpunse"
Cu toate acestea caii cetdfenilor romi continu6 sI circule liberi prin culturile oamenilor. lrl

data la care s-a l7cut constatauea lafa\a locului la domnul Oroszhegy am vizut ci erau cai lisali liber ,si

in culturile vecine acestuia, rrospectiv ale domnului Maior Tiberiu.
in leg[turi cu co]mportamentele antisociale ale romilor au fost lEcute numeroase sesiziri at6t

din partea cet[lenilor cat ;ii din partea Primiriei solicit6nd sprijin concret organelor de Polilie.

Jan6armeriei qi trupelor speciale pentru a restabili ordinea gi liniqtea publicd in comuna Albeqti, in specia'l

in cartierul depe Valea Albegtiului unde se produc cele mai multe dintre faptele cetdtenilor romi'

Chiar azi, 19.09.2019 la ora 12,00 a avut loc in sala festivi a Prim6riei murricipiulr"ri

Sighigoara gedinla anuala AIIOP unde au participat toate organele de polilie gi ordine public6 din zonii.

inJlusiv jandarmeria. qi und,e am expus incd o dat[ problemele cu care se confrunti comunitatea din

comuna Albeqti, respectiv furturile de pe propriet[tile private qi publice, inclusiv furturile de lemne. acte

de violenli fizicdgi verbala, dezordinea gi mizeria, cerqetoria, refuzul de a coopera cu organele locale qi

alte acte de naturd infracfiona.ld pe care le s[vdrgesc cetdlenii de etnie rom[ ce locuiesc in comuna Albeqti"
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Am propus'in gedinla ATOP clhiar revenirea la vechea forml de organizare a posturilor de Politie de

la nivelul locaiitalilor rurale, ins6 IPJ Mure; a rdspuns cd e o problemf, destul de serioasd 9i la nivelul

instituliei poliliei cu lipsa de personal , care nu acoperd de cele mai multe ori, nici situa{iile actuale, ori

potrivit prevederilor legale in vigoare la un post de polilie este necesar un minim de 8 agen{i pentru a

asigura ierl,iciul de peimanenla. Practic, situalia este destul de complicatd gi greu de gestionat. insa

tref,uie vdzutdqi partia bun[ a lucrurilor qi anume c[ totuqi comuna Albegti nu intimpind probleme mult

mai grave, cum e cazul altor localitdli rurale din !ara.
Cu toate acestea arn primit asigurdri din partea organelor de Polilie qi Jandarmerie cE se vor

organiza periodic acliuni de control qi se vor lua masurile necesare pentru pdstrarea ordinii 9i liniqtii

nublice.
In continuare, cu acordul pregedintelui de ;edin1d, se d[ cuv6ntul domnului Cdndea Alin-

Agent qef al Sec{iei nr.l0 Polit[ia Rurali SighiEoara, invitat din partea Primarului.

Domnul Cdndea Alin:
Suntem cumva intr-o situatie ingratl deoarece cu toate cd suntem comuna cu cel mai mare

num6r de locuitori din zon6, mulli agen{i economici importan}i qi in plus o zoni intens circulata, comuna

fiind traversata de E60, avem alocali doar doi agenfi de polilie pentru intreaga comun6; ceea ce este

insuficient"
Referitor la plAngerea domnului Oroszhegy Erno, qtim de situalia dAnsului, au fost audiali deja ;i
proprietarii 

"uito, 
qi urmeazd s[ se fac[ demersurile legale in continuare pentru tragerea la raspundere a

acestora. precizezc6 in conf<lrmitate cu prevederile Legii nr.6111991 pentru sanctionarea faptelor de

incalcare a unotr norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, pentru astfel de fapte amenda

pornegte de la 500 lei, insi trebuie inleles c6 pagubele se recupereazd, ptin mijlocirea instan{ei de

judecat6. Iar in cazul in care contravenientii sunt constatali ca fiind incapabili de plat6, insolvabili, se
"urmeazdprocedura 

trasform[rrii sancliunii amenzii in ore de muncd prestate in folosul comunitllii, tot

prin instan{a de judecata. Ca Llrmare, in acest moment nu avem posibilitatea legalE sd ii executam.

preqldintele de gedin!6 Tamasi Karoly: Legal nu li se pot confisca bunurile?

Agent qef C6ndea Alexandru: Pentru confisc6ri trebuie si existe o institulie abilitata care sE

administreze acele bunuri, ori in zon[ nu existl a;a ceva.

Consilier Fintoc Sergiu, avdnd acordul preqedintelui de qedin!a:

Am mai spus qi in gedinlele trecute ci trebuie sesizatl Protec{ia Animalelor care sI vini siL

ridice animalele care nu sunt linregistrate, gi care practic nu figureaz6 ca fiind proprietatea cuiva , Ei sd le:

valorifi ce aceasti institulie.
Pregedintele de qedinl[ Tamasi Karoly:
propun s[ se adopte o hotardre de Consiliu local prin care s[ fie obligali si respecte un anumit

program orar de circulalie cu caii pe drumurile publice.

2.Se d[ cuvAntul domnului Szapanyos Lajos:

Am trei probleme de sesizat gi anume: furtul de lucern6, pasajul de trecere pe sub calea feratii

care este foarte mizerabil qi faptul cd nu existl nici un bec in zond, mai ales pentru copiii care traverseazii

aceast6 zon6 qi merg la qcoal6. V6 rog sd luati mdsurile necesare pentru a face curdtenie, dacd se poate

s6 se dea gi cu var iar buruienrile sd se curele, pentru cd e foarte mul6 crescutd.

Domnul Primar $ovrea Nicolae, cu acordul pregedintelui de qedin!6:

in primul rdnd pasajul CFR nu este proprietatea comunei ci a CFR-ului, Ei in mod normal

aceastd societatea trebuie sE il administreze. Cu toate acestea vi informez cd Prim[ria Albeqti curdli

aproape zilnic acel sector cu oamenii asistali social, mai mult in aceastl varl s-au reparat din eforturi

pioprii qi scarile de la acest pasaj. Imi pare sincer rdu c[ eforturile noastre nu se vdd, dar degeaba cur6!6nr

noi'diminea{a dacl nu respecti nimeni ce facem gi pdni a doua zi este din nou mizerie.

3.Se da cuvdntul domnului Bdia Nicolae:

Acum opt ani am ftcut o pro,punere de proiect cu trei etape in timp. in primul r6nd solicitam s6 se facI

demersurile pentru un proiect UE pentru rezolvarea problemei romilor. Dacd nu se vor rezolva aceste

situalii va f foarte riu pentru copiii noqtri care vor fi nevoili si trdiascd alituri de aceast[ etnie, 9i care
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ur.rnln.u o problem[ pentru ci sunt un real focar de infec[ie pentru comunitate.

Aceqti oameni (romii) sunt practic niqte maimule blocate in timp. Trebuie luate misuri

radicale qi intervenit cu promptitudine. Am o intrebare, cdti dintre copiii lor merg la qcoal6?

Domnul Primar $c,vrea Nicolae rispunde:

Cam 5oh din copiii romi frecventeazd cursurile qcolare, ceea ce e foarte puJin.

Domnul BIia Nicolae:
Sunt mulli care nu au domiciliul in localitate ;i care trebuie eliminali din localitate. Pentru

copiii romi se poate improviza un container unde sd se amenajeze o sald de cursuri qi unde s[ invele cel

pulin s6 scrie Ei sd citeascS.
Domnul Biia Nico,lae citeqte in continuare un plan care cuprinde puncte precum recensdm6nt

, curilenie, detatizare, gcolarizlare,etc.

Domnul Primar $ovrea Nicolae, avdnd acordul preqedintelui de qedin!6, rdspunde:

Domnule B6ia ali fost prezent Ei la Eedinla care a avut loc in C[minul cultural Ei a{i auzit ce

s-a discutat pe marginea proiectului demarat cu privire la ajutorarea persoanelor defavorizate,incluzdnd

aici ;;i cetd{enii de etnie rom6.
V[ informez ci exist[ demarat un proiect cu funda{ia Metro Ministris Sighiqoara, proiect care

are ca obiectiv principal tocmai construirea unui centru pentru persoane defavorizate. Proiectul se axeazd

pe de o parte pe programe pentru copii, inclusiv qcolarizarea Ei pregitirea pentru integrarea in societate

a copiilor romi. iar pl o" uita parte programe cu adultii pentru calificarea in anumite meserii' consiliere

psihologic6, s6ndtate, etc.

in ceea ce privegte locafia, acest centru se doreEte a fi construit pe Valea Albeqtiului in

apropierea comunitdlii io*., pentru cd e foarte dificil s[ ii transpo(i in altd loca{ie. .Pin 
pdcate pa5ir

sunt destul de mici, deoarece nu depinde numai de noi ca acest proiect sd fie materializat.ln plus este:

vorba gi de sume de bani destul de mari, unde o bun[ parte este suportat[ de bugetul local" Oricum ,

proiectul este in derulare, este, un proiect public gi oricine doregte informalii despre acest proiect le poate

afla dacl este cu adevlrat intr:resat.

4.Se dd cuvdntul <lomnului Fodor Bela:

Eu ridic atit problema cailor lisafi de izbeliqte pe domeniul public gi propriet[]ile private cdt

gi a cdinilor vagabonzi , pentru care am depus gi o pldngere anul trecut.Circa zece cAini am constatat cii

vagabondeazdia oru actual[ pe strada Valea AlbeEtiului. Care sunt foarte agresivi. Sunt persoane care

au"fost muEcate de cdini, iar de frica lor oamenii trebuie sI ii ocoleasc5; la fel ;i caii care stau in drum dt:

multe ori.
De asemenea prolllema romilor, a copiilor romi care vagabondeazd pe slrdzi 9i pe care trebuir:

sa ii ocolim cu maginile pLntru c[ sunt obraznici qi nu se feresc din calea acestora. Mai e o problemd: De

la ce v6rst[ au voie copiii s[ gmble cu caii? Copiii de romi conduc caii qi atelajele pe drumuri publice ;i
sunt un adevdrat pericol, pentru ci sunt iresponsabili gi pot produce grave accidente.

Domnul Primar $ovrea Nicolae r[spunde:
Aga cum ,pun.uin, am solicitat in mai multe rinduri sprijin din partea organelor de ordine.

inclusiv din partea Jandarmeriei Rom6ne qi trupelor speciale, pentru restabilirea ordinii Ei disciplinei, ;;i

respectarea normelor de conrzieluire social6.

La Eedinla ATOP de azi ni s-a promis sprijin in acest sens qi mi s-a spus ci vor fi trimise

patrule pentru zona Albeqti.
Domnul Fodor Bela: Cei de la fundalie vin gi fac activit[li gi fac mizerie 9i nu cur6{6 9i nici

nu ii pun pe romi s[ curefe locul gi sd pistreze cur[fenia. De fapt, cei de la fundalie fac mai mult spectacol

dec6t acliuni concrete de educalie.
Domnul Primar $ovrea Nicolae rdspunde:

Fundalia despre care vorbili face Ei acliuni educalionale ;i de conEtientizare, de asemenea

acliuni sociale qi de ajutor. De exemplu, de la Sighigoara vine gi ii transportd pe mulli dintre copiii romi,

zilnic, cAteva ore, in centrul amenajat in fosta intreprindere Tirnava S.A. unde le oferS qi masii.

ingienizare, asistenfl medicaLl[, etc.
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in ceea ce priveqte cAinii vagabonzi s-a aprobat chiar in acest an prin hotirdrea Consiliului
local Albegti, infiinlarea gi delegarea serviciului pentru gestionarea cdinilor fEri st[pdn. Am luat legdtura
cu asocialia de protecfie a animalelor care funclioneazi in zon6, respectiv la fostul I.A.S. Albegti, insa
doamna administrator de acol,c ne-a comunicat ci au un rulaj de 3000 de cdini pe an qi nu fac fa!6
activitAlilor mai ales datorit[ lipsei de personal. Degi am propus chira extinderea addpostului pentru c6ini
doamna administrator ne-a rf,spuns cd spatiul nu e o problemi atdt de mare c6t lipsa de personal pentru
munca in domeniu.

Avem insl o altl persoand interesati in domeniu qi anume domnul Toma Daniel care

locuiegte in satul $apartoc gi care ne-a comunicat cd ar fi interesat sd conlucreze cu autorititile locale in
domeniul gestionf,rii cdinilor fErd stdpdn, d6nsul avdnd o actiune de acest gen printr-o fundalie din
Germania, cu o doamnd doctor veterinar delegatd in aceasti perioad6 in zona noastr6" Din primele
disculii purtate am inleles cd ac{iunea vizeazd in primul rAnd sterilizarea cdinilor.

5.Se dd cuvintul domnului Bucur Gheorghe:
Vreau sd gtiu ce miisuri s-au luat in legdturi ou problema legatd de domnul Iosif.
Domnul Agent $ef Cdndea Alin: Exist[ dosar penal in lucru.
Domnul Bucur Gheorghe: Dar cu cealaltd problemd legatl de agresiune asupra soliei mele?

Domnul Agent $ef Cdndea Alin: Exist[ dosar penal in lucru. Domnule Bucur trebuie si
inlelegeli cE nu vd pot oferi alte informatii asupra plingerilor dumneavoastrd. Pentru informalii detaliate
aveli dreptul ca parte in dosar sd solicitali informa{iile in scris de la organele de cercetare penal[, sd

solicitali sd studiali dosarul dacd dorili.
De asemenea vreau s[ fac precizareacd actiunile Politiei sunt dispuse de conducerea acesteia

care sunt direclionate prin dispecerat, ins6 ecgipajele sunt interschimbate intre ele. De asemenea ce

trebuie retinut este cd timpul de rdspuns la o intervenlie depinde de mai mulli factori printre care poate

cel mai important ar fi de menlionat faptul cd timpul de deplasare depinde de distanla de la care se

deplaseaz[ echipajul gi de trafic. Re]ine]i ci qi Polilia, ca qi alte echipaje de intervenlie, nu pot folosi
dec6t aceleagi trasee rutiere pe care le folosim cu tolii qi care gtim in ce stare este Ei cdt de aglomerat este

de cele mai multe ori.
Domnul Bucur Gheorghe:
Ag mai dori sI sesizez dou6 probleme gi anume in legdturd cupaza Ei ordinea , sunt de pirere

cd aceasta trebuie sI o asigure serviciul de pazd gi Politia pentru cd noi pldtim taxe Ei impozite.
A doua problem[ este cI nu avem apd in gospoddrii, presiunea fiind foarte micl pe re{eaua de distribulie
iar pe de altd parte datoritd secetei prelungite ne-au secat Ei fdntdnile.

Domnul Primar $ovrea Nicolae, cu acordul preqedintelui de gedin!6, rdspunde:

S.C. Aqaserv S.A. Sighigoara este administratorul refelei de ap6 gi canalizare astfel cE in aceasti calitate
societatea este obligatl sd rezolve aceastd problemd. Trebuie inleles cd Prim6ria Albeqti nu are cum si
intervinb in amenajarea acestor lucrdri de distributie. Noi am frcut solicitdri la Aquaserv in acest sens

insf, ni s-a rlspuns cd deocamdat[ nu au buget alocat pentru aceste servicii. De asemenea ne-au informat
ci pentru mirirea debitului in zona respectivi este necesard schimbarea conductei principale de

distribulie. La canalizare e aceeagi problemd, iar noi nu suntem competenli in solulionarea distribuliei
de api gi canalizare. Dacd dorili mi voi deplasa impreuni cu dumneavoastri ;i alli cetileni interesali la

Aquaserv, unde vom solicita o audien![ pe aceasti problemd.
Domnul consilier Iladu Ioan, cu acordul preEedintelui de qedinli:
Cdt timp au existat posturi de politie in fiecare localitate in timpul regimului comunist, exista

ordine gi disciplind. Acum Primdria este dep[git[ de situalie, iar la multitudinea de solicit6ri pe aceastd
temd adresate organelor in drept, Polilie, Jandarmerie, de a se deplasa in teritoriu qi de a face ordine in
zonele unde sunt probleme cu comunitatea rom6o nu ni s-a rispuns. Cum spune domnul Bdia, trebuie
intervenit radical, in fo46, pentru restabilirea ordinii cu ajutoruljandarmeriei qi a mascalilor.
La intrebarea dumneavoastr[ cI de ce li s-au eliberat {iganilor c6(i de identitate cu domiciliul in comuna
AlbeEti, vd pot spune doar cd dacd acegtia s-au ndscut in aceastf, zondlegea obliga sa li se intocmeascd

Ei carli de identitate, indiferenl. de statut.
Domnul Agent $el'CAndea Alin, cu acordul pregedintelui de qedin!6:
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Legea prevede clar cI orice cetatean, indiferent de situafie, trebuie sa posede carte de
identitate, iar la solicitarea acestuia organele in drept sunt obligate s[ indeplineascl toate demersurile
pentru eliberarea c54ii de identitate.

Domnul Bucur Gheorghe: Mai ridic problema vegetaliei lemnoase tiiate , respectiv pomii
cresculi pe Valea Albeqtiului, oare nu au fost curitati din zond dupd ce au fost tdiali.

Domnul preqedinte de gedin!5 Tamasi Karoly:
Este vorba de o actine comuni deslEguratl de societatea de distributie Electrica S.A. qi

lucratorii Primdriei comunei Albegti, prin care se indepdrteaz[ pomii Ei crengile crescute in exces ;i care
pericliteazd re{elele de alimentare cu energie electricd, respectiv cablurile qi st6lpii de curent" Fac
precizarea cd ac{iunea este in derulare pe mai multe zile,iar dupd ce se termini cu tdierile urmeazdca
aceste resturi si fie indepirtate din zond.

6. Se d[ cuv6ntul d,cmnuluiNagy Domokos:
Problemele sunt aceleagi gi in Boiu cu caii l[sa]i liberi prin culturile oamenilor Ei cu furturile de pe
proprietiJi le private.

Mi s-a furat un berbec qi la sesizarea organelor de Poli{ie , au venit dupd 5 zile de la eveniment
pentru o discutie cu mine. Propunerea este sd se suplimenteze numlrul personalului de pazd de pe raza
comunei Albeqti, cI sI acopere qi zona Boiu. Cu caii la fel, in Berc, diminea{a la orele 5,30 cdn eu plec
de acasi, caii sunt deja prezenli prin culturi. Cred cd in aceste condilii mi s-a furat gi berbecul pentru cd

{iganii practic intrd pe pr:oprietafi qi v6d cam tot ce este de furat, aqa cI nu ii opregte nimeni gi nimic sI
fure gi animale. Vreau sd vd spun cd am infiinlat qi o plantatie de nuci in zon[, unde am inconjurat gi cu
gard, investilie care m-a costat o mullime de bani, numai puietul achizilionat avdnd o valoare foarte
mare. Vd dali seama ce se va intdmpla dacl figanii vor fura in continuare de pe proprietSli. Nu doresc ca
munca mea, ca qi altor cet6{eni , s[ fie b6taia de joc a romilor qi a celor care nu muncesc qitrdiesc doart
din ajutoare sociale qi mila altora.

Eu pldtesc taxe gi impozite, gi doresc ca lucrurile sI fie {Ecute corect, in timp ce ei nu au nici
mdcar un act de proprietate asupra cailor sau altor bunuri. Propun si se treacd la misuri concrete , practice
ca sI se stopeze acliunile acestora, iar in ceea ce priveqte caii aceqtia sd fie confiscaJi, daci nu au nici
mdcar acte de proprietate.

Domnul Agent $ef C6ndea intervine gi av6nd acordul preqedintelui de gedinld, rdspunde:
Sunt de acord cu dumneavoastrd, ins[ vi rog sd inlelege{i ce toate procedurile pe care trebuie

s6 le faca organele de Polilie la orice sesizare, indiferent de caz, nu pot excede prevederilor legale in
vigoare. Orice intervenlie se face conform legii.

Pe de alt[ parte exist[ Legea nr.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi

protec{ia persoanelor care prel'ede printre altele cI paza se asigura de c[tre proprietarul beneficiar al
bunufui, iarin ceea ce privegte terenurile agricole, indiferent de categoria de folosinld,,pazaacestora se
poate asigura de cdtre proprietarii acestora gi prin asociere.

7.Se da cuv6ntul domnului Neag Nicolae:
Vreau s5 semnalez problema cu apa pe str.Valea Albeqtiului, sens in care am depus gi cererea

colectivd scrisd cu nr.7434ll 1.09.2019, impreunl cu mai mulli cet5leni. O altd intrebare este dacd se mai
continul lucrf,rile de asfaltare in zonf,.

Domnul Primar, avdnd acordul pre;edintelui de Eedin{i rdspunde:
in legdtura cu problema apei v-am rdspuns deja anterior, in ceea ce privegte lucrdrile de

asfaltare existl un proiect in derulare pentru Valea Albegtiului depus la Ministerul Dezvoltdrii Regionale
gi Administraliei Publice (MDRAP), la care deocamdatd ni s-au cerut in completarea dosarului depus
alte date, acte suplimentare, gi la care aEteptlm r6spuns. in aceea zond insd lucrdrile vrem sd le continuam
Ei pe alt proiect.

8.Se d[ cuvdntul domnului Tokacs Laszlo:
Sesizez trei probleme:
l.- Problema curS{eniei care este necesar a se efectua pe r6ul Tdrnava Mare. Din cAte gtiu s-

au investit sume de bani pentru curd{area Tdrnavei, solioit sd se ia mdsurile necesare in acest sens. De
asemenea propun ca in zona Mdnz[rie si se mai amplaseze un container mare pentru colectarea



degeurilor menajere, pentru ci in zond sunt cred cd tone de gunoi aruncate de diverse persoane gi
constituie un real focar de infecfie.

2.- Problemainvaziei de c6ini vagabonzi la lbsta fabrica de in, unde in mod frecvent copiii
sunt atacali de ace;tia.

3.- Problema drumului de la parohia maghiard unde ili rupi maqina av6nd in vedere starea
proastd a drumului . in plus am sesizat ca se spal6 in drum maqina.

Domnul Primar rlspunde:
S-a schimbat serviciul de salubrizare, dupd cum se qtie, acesta este gestionat de ADI Ecolect

Mureg, iar Schuster Ecosal S.R.L. este delegat al acestuia inzona SighiEoara, inclusiv Albegti.
De asemenea a fost instituit un regulament de salubrizare qi contribulia pentru acest serviciu se colecteazd
acum sub forma taxei speciale de salubrizarc pe care este obligat si o achite fiecare cetdJean al comunei.
Astfel cetilenii sunt obligali sd-gi achizilioneze pubele de gunoi gi sd nu mai depoziteze gunoiul la
intdmplare. Ceea mai mare problemi itrsd este faptul cd Primdria este obligati sd pliteascd sume foarte
mari pentru gunoi sub forma acestei taxe, contravaloarea acestor servicii fiindu-ne facturate nou6, gi care
trebuiesc acoperite din colectarea taxelor speciale de gunoi cu care trebuie sI contribuie fiecare cetalean
persoani fizicd, qi fiecare persoanf, juridicS. Cu titlu de exemplu vd informez ci numai pe semestrul in
curs pAnS in luna decembrie avem de achitat 3 miliarde lei pe acest serviciu; bani ce trebuie s[ ii qi
recuperim din plata acestei taxe de citre contribuabili.

In acest sens am angajat o persoand care se va ocupa de verificarea tuturor persoanelor dac6
au contracte incheiate Ei pubele c6t qi pentru a asigura colectarea in bune condilii a taxei speciale de
salubrizare. Referitor la drumul in cauzd vd pot spune cd acesta se va reface 
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in ceea ce privegte problema cdinilor vag abonzi se incearcd gdsirea unor solu{ii in acest sens
cu firmi specializat[ in acest domeniu, momentan avem in vedere serviciile pe care ni le poate oferi
domnul Toma Daniel in colaborare cu asociatia despre care am vorbit deja.

Domnul Oroshegy Erno intervine qi intreabi dac6 se va rezolva problema cailor care sunt
ldsali in culturi.

Domnul pregedinte de qedint[ Tamasi Karoly propune sd se facd sesizare la organele in drept
pentru a lua misurile care se impun conform legii, respectiv la Protec{ia Animalelor, Direclia Sanitar
Veterinar6, dupd caz alte institulii.

Cet[lenii mullumesc pentru colaborare , consilierii locali qi primaruldupd care pdrdsesc sala
de gedinle.

ln continuare domnul pregedinte de qedin{6 supune spre dezbaterea punctelor inscrise pe
ordinea de zi a gedinlei.

l.Se supune spre dezbatere punctului nr.2 inscris pe ordinea de zi:
Proiect de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de gedintd al Consiliului Local al comunei Albeqti pe
o perioadd de trei luni (octombrie 2019 - decembrie 2019).
Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre.

Domnul preqedinte de pedin![ inviti pe domnii consilieri si treaci la dezbaterea proiectului
de hotardre in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Domnul preqedinte de qedinf6 Tamasi Karoly propune sd se respecte u ca gi pdna acum,
ordinea alfabeticl a numirii consilierilor locali pe func{ia de preEedinte de Eedin!6, drept pentru care il
propune pe domnul consilier Boeru Ion Adrian.

Nu sunt alte inscrieri la cuvint drept pentru care pregedintele de gedin{6 supune la vot
proiectul de hotlrdre integral qi cu l2 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "abjineri" se adoptl HotIrflrea
nr.3912019 privind alegerea domnului Boeru Ion Adrian in func{ia de pregedinte de qedin{d al
Consiliului Local al comunei Albeqtipe o perioadd de trei luni(octombrie 2019 - decembrie 2019).

2.Domnul preqedinte de qedin([ supune spre dezbatere punctul nr.3 inscris pe ordinea
de zi:



Proiect de hotardre privind modificarea Actului constitutiv qi a Statutului Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard "AQUA INVEST MURE$ ".

Se di cuvdntul dornnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotardre in calitate de
iniliator al acestuia.

Domnul pregedinte de gedinla invitd pe domnii consilieri sd treacl la dezbaterea proiectului
de hothr6re in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedinl[ supune la vot
proiectul de hotdr6re integral gi cu 12 voturi "pentru" , 0 "impotrivd" si 0 "ablineri" se adoptl
HotIrArea nr.4012019 privind modificarea Actului constitutiv qi a Statutului Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitari "AQUA INVE)ST MURE$ ".

3.Domnul preqedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea
de zi:
Proiect de hotlrdre privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silita qi
alte acte, de cltre organul fiscal din cadrul Comunei Albegti, prin intermediul centrului de imprimare
masiv[, valabile fEri semndtura persoanelor imputernicite gi gtampila organului fiscal.

Se dd cuvdntul dornnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre in calitate de
ini{iator al acestuia.
Domnul pregedinte de qedinti invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului de hotdr6re
in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preEedintele de Eedinla supune la vot
proiectul de hotdrAre integral qi cu 12 voturi "pentru",0 "impotriv6" gi 0 "ab1ineri" se adopti
Hotirirea nr.4l/2019 privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silitd
Ei alte acte, de cdtre organul fiscal din oadrul Comunei Albegti, prin intermediul centrului de imprimare
masiv6, valabile frrd semn6tura persoanelor imputernicite Ei ;tampila organului fiscal"

4.Domnul preqedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei qi a statului de func{ii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Albegti, judelul Mureg.

Se d[ cuvAntul dornnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdr6re in calitate de
ini!iator al acestuia.
Domnul pregedinte de qedinti invitd pe domnii consilieri sE treac[ la dezbaterea proiectului de hotdrAre
in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Domnul consilier Pintea Adrian, avAnd acordul pregedintelui de qedinld, spune cdavdzut organigrama
gi statul de functii iar in opinia sa considerd cI sunt atribuite foarte multe compartimente gi sarcini pentru
Primar gi Secretar.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de qedinp supune la vot
proiectul de hotirdre integral qi cu 12 voturi "pentru",0 "impotrivi" Ei 0 "ab1ineri" se adopti
Hotirirea nr.4212019 privind aprobarea organigramei Ei a statului de funclii al aparatului de specialitate
al Primarului comunei Albegti, judelul Mureg.

de zi:
5.Domnul pregedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.6 inscris pe ordinea

Proiect de hotir0re privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotir6re in calitate de

ini{iator al acestuia.
Domnul Primar precizeazd c6 rectificarea bugetard este necesard fiind motivatd atAt de

rectificarea bugetului national c6t mai ales de necesitatea instituirii taxei speciale de salubritate care va
trebui colectati de primlrie.

Apoi, fati de bugetul local discutat la inceputul anului au intervenit modificSri gi pe fondul
modificdrii prioritAlilor in ceea ce priveEte proiectele in derulare.Astfel, de exemplu sumele alocate
pentru reabilitarea dispensarului comunal au fost redirectionate pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de introducerea taxei de salubrizare, facturate de serviciul de salubrizare cAt Ei de proiectele
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pentru extinderile relelelor de api gi canalizare. Apoi au mai fost gi alte cheltuieli destul de urgente
ce au necesitat aloclri de fonduri, de exemplu lucrarile de reabilitlri drumuri , inclusiv str.$oseaua
Nalional6 de la Ramificalie Albeqti p6ni Cesiro S.A. Sighiqoara.

Domnul prei;edinte de gedinfd:

Suntem obligafi si facem acea lucrare cu Ecoserv S.R.L. Sighiqoara?
Domnul Primar: Nu, dar nlr am g[sit alt6 firmd care sE fie dispusd sd vina pentru o lucrare cu

o distanld aga micd, o valoare micd qi lucrdri de plombare.
Domnul consilier F intoc Sergiu, intervine avdnd acordul pre;edintelui de qedin![:
Pentru lucrdrile care se deruleazd la proiectul apd canalizare satele Boiu -Topa existl

posibilitatea ca in comisia de receplie a lucr[rilor sd fie incluqi qi consilieri locali?
Domnul Primar r[spunde: ar exista aceastd posibilitate.
Domnul Maier Nicolae intervine cu acordul pregedintelui de qedinld:
S-a aprobat varianta cu executarea lucrdrilor prin spatele gradinilor qi trecerea apoi in

domeniul public?
Domnul Primar rdspunde: Exist[ aceasta posibilitate, dar fiind o modificare de proiect va fi cel mai
probabil nevoie qi de completarea documentaliei din dosarul proiectului.
Oricum consider ci trebuie frcut5 o qedinti publicl in Boiu gi lopa ,pezone, pentru cd fiecare zonde
specific6, fiind diferen{e mari de nivel, executarea lucrlrilor de api qi canalizare vor trebui obligatoriu
si {in[ cont de aceste aspecte , iar nu'in ultimul r6nd toli locuitorii trebuie sd inleleag[ cd au obligatia
legald de a se branqa la sistemul public de apd gi canalizare.

Domnul preqedinte de gedin!6 intreabl dac[ mai sunt alte intervenlii qi invitd pe domnii
consilieri si treacd la dezbaterea proiectului de hotdrAre in ordinea inscrierii la cuvAnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de gedinla supune la vot
proiectul de hot[r6re integral gi cu 12 voturi "pentru",0 "impotrivd" gi 0 "ab1ineri" se adoptl
Hotlrirea nr.4312019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

6.Domnul preqedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.7 inscris pe ordinea
de zi:

Diverse - petilii cetdleni/intrebEri/interpeldri/ inform6ri consi I ieri.
Se trece la discutarea cererilor depuse de cetdleni:
l.Cererea colectivd nr.6210125.07.2019 introdusd de Sors Vasile ,reprezentant al serviciului

de taximetrie din comuna Albegti, care solicitl aprobarea majordrii tarifelor de taxi motivdnd concuren{a
neloial5 cu serviciile de taxi din SighiEoara qi mdrirea prelului combustibilului.

Domnul consilier Boeru lon Adrian:
Propun ca mai inainte de a se aproba vreo majorare de tarife sd se verifice actele de funclionare ale
taximetriqtilor din comund, dacl au autorizaliile in reguld qi modul in care igi presteazi serviciul, fiind
cunoscut cd nu asigurl serviciul de taxiL in permanent[ aqa cum ar fi normal, pentru cd qi aga sunt destule
conflicte intre acegtia. Propun amdnarea discutlrii acestei cereri p6nd la verificarea activitatii serviciului
de taximetrie gi reglementarea situaliei autorizatiilor pe care le de1in.
Consilierii locali sunt de acord ;i amdnrd discutarea cererii.

2.Cererile nr.7082 qi nr.7083 din 29.08.2019 depuse de doamna Juravle Pdunescu Teofilia
care solicitd aprobarea montajului placii decorative la troifa de la intrarea in satul Jopa, respectiv
aprobarea renovlrii vechii qcoli din l'opa unde si se amenajeze un spaliu ca centru cultural dedicat
copiilor qi tinerilor. Se solicitd ajutor pentru o copertind la troilI gi refacerea acoperiqului la ;coal[.

Consilierii locali aprobi ce,rerea pentru montajul pldcii decorative Ei in limita posibilitalilor
pe care le are Primlria AlbeEti un ajutor pentru montarea unei copertine care si protejeze placa. in ceea
ce privegte repararea acoperigului qcolii, acestea urmeazd sE se discute cel mai probabil la data analizdrii
proiectului de buget local pentru anul viitor.

In continuare domnul preqedinte de qedinl6 d[ cuvdntul consilierilor locali in ordinea
inscrierii acestora la cuvdnt.

l,Domnul consilier I-up Nicolae:
Vreau sI qtiu daci se vinde grajdul din Boiu, daca sunt de acord consilierii locali cu ydnzarea sau si
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se investeasci in el pentru oblinere de profit. Pentru cd la ce invesilii s-au ftcut in el pdnb acum nu

am vdzut profit. S-au schimbat nigte ligle pentru care costul manoperei a fost unul exagerat, peste 100

milioane.
Domnul consilier Fintoc Sergiu:
Exist[ vreun act de proprietate pe acel imobil?
Domnul consilier Suciu Ioan:
Sd se inchirieze, sau sd se fac[ o salS de sport.
Consilier Lup Nicolae: Cheltuim o grlmad[ de bani qi nu scoatem nimic din acest imobil.
Domnul Primar: Situalie asemdn[toare are qi casa de pe strada Liliacului care este in stare de

degradare.
Domnul consilier Lup Nicolae:

Poarta de la qcoali a fost sudatS?

Domnul administrator public Neghina Cezar, cu acordul preqedintelui de gedin![. rispunde: Sunt
pregatite materialele necesare, in momentul cdnd avem personal disponibil vom proceda la repararea

acesteia.
2.Domnul consilier Pintea Aurel:
Solicit sd se verifice to{i proprietarii de cai qi atelaje, ciru}e, dacd au atagali saci colectori pentru

bf,legar, pentru cd fac mult6 mizerie cAnd circul[ cu acegtia pe drumurile publice. in acest sens pot fi
solicitali agenlii de pazd qi ordine ca sd fac[ aceste verificdri gi sa iii oblige pe proprietarii de cai Ei cdru]e
sd monteze in spatele animalelor acei saci colectori pentru bdlegar.

Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul pregedinte de qedinfd declard inchise
lucrdrile gedinlei Consiliului local Albeqti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi

19.09"2019.

SECRETAR,
Jr.Purcariu Ddnu{I

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Tamasi


