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PROCES.VERBAL

incheiat azi lO.l0.20l 9 cu ocazia qedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Albe;ti, judelul
Mureg.

$edinfa a fost convocati de c6tre Primarul comunei Albegti prin Dispozilia nr.323 din data
de02.10.2019 cu anexa cuprinzdnd proiectulordinii dezi,in conformitate cu prevederile art.l33 ,art.l34
gi art.135 din OUG nr.5712019 privind CodulAdministrativ.

Dispozifia nr.323102.10.2019 impreuni cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hotdrdri gi
toate materialele inscrise pe ordinea de zi, precum qi procesul-verbal al gedinfei anterioare, au fost puse
la dispozilia domnilor consilieri cdt gi comisiilor de specialitate- Juridicd, Economici qi Social-Culturl
din cadrul Consiliului local, prin transmitere pe cale electronic6.

De asemenea publicitatea gedinfei s-a realizat prin afigarea la avizierul instituliei gi prin
publicarea tuturor materialelor de gedin!6 pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.,
a dispoziliei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreunl cu proiectele de hotdriri qi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi, conforrn procesului-verbalde afigare nr.8349103.10.2019.

La gedinfd sunt prezenli consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Buzogany Ludovic, Costea
Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Pintea Adrian lronim, Pintea Aurel,
Lup lon Nicolae, Radu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu Ioan gi Tamasi Karoly.

Domnul secretar Purcariu Ddnu! constatl cd din totalul de 15 sunt prezenli 13 consilieri
locali in funclie, fiind absenli 0 consilieri, I post de consilier local este declarant vacant, respectiv lcul
domnului Neghind Cezar, iar I post urmeazd a fi declarant vacant ca urmare a decesului domnului
consilier local Boitoq Aurel, cu funclia de viceprimar al comunei Albegti.
in conformitate cu prevederile art.137 alin.l din OUG nr.57l2olg privind Codul Administrativ, qedinla
este legal constituitS

Pregedinte de gedintS: Boeru Ion Adrian.
La gedinfd participd de drept din partea Primlriei: Primar $ovrea Nicolae, Secretar jrs.Purcariu D6nuf.

Se consemneazd" de asemenea prezenla in sala de gedinle a domnului Luca Vasile Aurelian
reprezentant legal al Asocialiei Club Sportiv VIITORUL Sighiqoara.
Domnul pregedinte de qedinfd Boeru lon Adrian declard qedinla deschisd qi in conformitate cu

prevederile art.l35 alin.7 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ prezintd proiectul ordinii de
zi a gedinlei cu propunerea de aprobare a acestuia, ce cuprinde urmltoarele puncte:

l.Aprobarea procesului-verbal al qedintei ordinare a Consiliului Local Comuna Albesti din
data de 19.09.2019.

2.Proiect de hotirdre privind aderarea comunei Albegti, jude{ul Mureg, la Asociatia de
Dezvoltare Intercomun itard, Zona Reghin.
lniliator Primarul comunei Albeqti.

3.Proiect de hotdrdre privind constatarea incetdrii de drept, prin deces, a mandatului de
consilier local al domnului Boitoq Aurel, precum qi vacantarea locului de consilier local in cadrul
Consiliului Local al Comunei Albegti.
lniliator Primarul comunei Albegti.

4.Diverse - petitii cetdleni/intreb6ri/interpel6ri/ informdri consilieri.
Se supune dezbaterilor gi aprob[rii proiectul ordinii de zi. Domnii consilieri nu ridicl obiecfiuni cu
privire la proiectul ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot gi se aprobd in forma prezentata prin
vot deschis, in unanimitate ordinea de zi a gedinlei.
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l.Avind in vedere punctul nr.1 inscris pe ordine de zi, in continuare domnul pregedinte de

gedinli dd cuvdntul domnului secretar Purcariu D[nu!, care, in conformitate cu prevederile art.l38
alin.l5 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobare procesul-verbal al
gedinlei anterioare a Consiliului local Albe;ti ce a avut loc la data de 19.09.2019,precizdnd c[ acesta a
fost pus la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe pogta electronicd impreuni cu proiectele de
hotdrdri gi celelalte documente de gedin!6.

Domnii consilieri nu ridicl obiec(iuni cu privire la confinutul procesului-verbal al gedinlei
anterioare, drept pentru care se supune la vot qi se aprobd in forma prezentatd prin vot deschis, in
unanimitate, dupd care este semnat de c[tre pregedinteEe de gedin![ gi de c[tre secretar.

Avdnd in vedere prezenla in sala de qedinte a domnului Luca Vasile Aurelian, domnul
preEedinte de gedinld propune ca mai inainte de trecerea la dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de
zi si i se dea cuvantul acestuia pentru aprezenta motivul prezenlei sale.

Domnul Luca Vasile Aurelian spune c[ este prezent deoarece doreqte sI iqi sus(in6 cererea
depusd inregistratd sub nr.8329103.10.2019 gi prin care solicit[ aprobarea modificlrii orarului privind
accesul in sala de sport pentru copii care sunt inscrili la antrenamentele de fotbal, preciz6nd cd este nevoit
sI solicite modificarea programului motivat de faptul cI majoritatea copiilor care practic6 fotbal sunt Ei
Ia programe after-school astfel cI ajung abia dup6 ora 16,00 acasd. in acest sens spune cI ar dori s6 fie
modificat Ei contractul de colaborare existent, solicitdnd ca orarul sd cuprindd cel pufin trei zile pe
sdptlmdnd pentru desflqurarea antrenamentelor. in continuare prezintd activitatea 

-clubului 
sportiv,

realizdrile dar gi dificultalile cu care se confruntd.
In continuare, fa16 de solicitarea domnului Luca Vasile Aurelian, domnul preqedinte de

gedin!6 supune dezbaterilor gi d[ cuvdntul consilierilor locali, in ordinea inscrierii la cuvAnt:
Consilier Radu Ioan: cili copii sunt inscrili?
Luca Vasile: sunt 26 la numdr.
Consilier Radu Ioan: cdt incasa[i pe lun5?
Luca Vasile: circa 600 lei.
Consilier Radu Ioan: parcd era vorba s[ copii din alte zone ci numai copii din raza comunei Albegti.
Luca Vasile: pot dovedi cu acte cd sunt din Albegti.
Consilier Radu Ioan: dumneavoastr[ afi lucrat impreund cu profesorul Octavean $uteu, care incasa 50

de lei maxim de la copii iar dumneavoastrl incasali 100 lei.Cili bani vd dau pdrinfii pentru deplasari?
Luca Vasile: circa 50-100 lei. Dar de reguli deplasirile se fac cu autoturismele proprii ale pdrinlilor.
De asemenea trebuie sd,precizez ca nu toli copiii pot pl6ti nici mdcar cotizalia, gi nu am cum sd incasez
de la un copil sdrac, a clrui situafie familiard o cunosc, dar nici nu-i pot interzice copilului sd mai vin6
la antrenamente mai ales cd sunt in situalii critice tocmai copii foarte talentali in acest sport.
Consilier Pintea Adrian: am inleles cI au fost fEcute oricum verificdri de c[tre o comisie a Consiliului
Iocal ;i nu s-au constat nereguli, qi copiii sunt intr-adevar din Albeqti.
Luca Vasile: se poate verifica gi ce bani incaseazd asocialia, dar trebuie linut cont qi de faptul c6 avem qi
destul de multe cheltuieli gi nu de puline ori le acopdr din buzunarul propriu.
Consilier Stroian Zaharie: cred cd se face prea mult caz de provenien{a copiilor, respectiv dac6 provin
numai din Albegti sau gi din Sighigoara, qi sf, avem in vedere cI Sighiqoara acceptl toti copiii a$i la
gcoli, licee, cdt qi la cluburi, cercuri sau diverse alte activitdli, indiferent unde domiciliazd aceqtia, iar
qcolile sunt fEcute de Guvern. Agadar trebuie sd gdndim unitar, nu separat, ca o comunitate mai mare
care folosegte ambelor localitSli.
Consilier Tamasi Karoly: Domnul Stroian are dreptate cd qcolile sunt fEcute de Guvern, dar trebuie avut
in vedere cE pentru o bund administrare trebuie s[ existe gi un venit, cu atdt mai mult cu c6t administrarea
instituliilor qcolare revine administra(iei publice locale. in ceea ce priveqte programul silii de sport nu il
putem schimba atdt de ugor deoarece sunt gi alli abonati care vin contracost s[ joace fotbal, aga c6 am s6
vd rog s[ muta]i programul mai devreme cel pu]in intr-o zi.
Luca Vasile: ar fi ideal ca toate antrenamentele s[ fie de la orele 16,00. Copii ins6 ies de la after-school
in jur de orele 16,00 aqa cd in aceste condilii nu le ajunge timpul sd fie prezenli la aceast6 ord la
antrenamente, acesta fiind qi motivul pentru care solicit[m de fapt schimbarea orarului de antrenamente.



Preqedintele de qedinld Boeru Adrian: cel mai sigur ar fi sd se verifice orele de program la
administratorul s[lii gi func]ie de graficul acestuia se va putea dispune modificarea de orai qi pentru
antrenamentele dumneavoastrd. Acum putem supune la vot programul de 3 zile, qi, dac6 sala este liber[,
insd nu qi orarul. Facefi dumneavoastrl o propunere.
Luca Vasile: avAnd in vedere cE desftgor activitate acolo deja de circa un an , pot spune cd in general
cunosc programul silii Ei al terenului, aga ci m-am gandit gi propun urmltorul piogrr*' luni qi miercuri
de la orele 16,30 la orele 18,00, iar vineri de la orele 16,00 la orele 18,00.
Preqedintele de gedin!6 Boeru Adrian: Propun domnilor consilieri sd se verifice programul sdlii gi
terenului de sport gi funclie de acesta s[ se stabileascl noul program pentru asocialia Viitorul Sighiqoara.
Sunteli de acord?
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate.
Domnul consilier Tamasi Karoly: am dori sI cunoagtem pdn[ la urmdtoarea qedinli incasirile sdlii de
sport pe ultimele 3 luni.
Pregedintele de qedinfd Boeru Adrian: Domnule Luca Vasile o sa fi1i informat deci asupra disponibilitl{ii
s[lii de sport, respectiv teren de fotbal, qi dacd existd posibilitatea se va modifica programul
antrenamentelor dumneavoastr6.
Domnul Luca Vasile mullumegte pentru inlelegere, salutd consilierii locali gi pdrdseqte sala de gedinle.

in continuare domnui preqedinte de qedinli supune spre dezbaterea punctelor inscrise pe
ordinea de zi a gedinlei.

2.Se supune spre dezbatere punctul nr.2 inscris pe ordinea de zi:
Proiect de hotdr6re privind aderarea comunei Albegti, judelul Mureg, la Asocialia de

Dezvoltare Intercomun itard Zona Reghin.
Se constatS cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotdrdre.
Domnul pregedinte de qedinfd invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hot6rdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvint drept pentru care pregedintele de gedin[a supune la vot

proiectul de hotdr6re integral gi cu l2 voturi "pentru", 0 "impotrivd" gi 0 "ablineri" se adopti HotIrflrea
nr.44/2019privind aderareacomuneiAlbegti,judefulMureq,laAsociafiadeDezvoltarelntercomunitar6
Zona Reghin.

3.Domnul preEedinte de qedin(5 supune spre dezbatere punctul nr.3 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotdrdre privind constatarea incetdrii de drept, prin deces, a mandatului de
consilier local al domnului Boitoq Aurel, precum gi vacantarea locului de consilier local in cadrul
Consiliului Local al Comunei Albeqti.

Se constatl cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate,
cu propunerea din partea comisiei economice de a completa punctul 2 al proiectului in sensul cd se
v acanteazd gi locul viceprimarului.

Se dd cuv0ntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre in calitate de
iniliator al acestuia.

Domnul preqedinte de gedinfd invitd pe domnii consilieri sd treacl la dezbaterea proiectului
de hotdr0re in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Consilier Maier Nicolae: a$a cum ali sesizat am propus sd se specifi ce la art.2 al proiectului
faptul cI odatd cu vacantarea postului de consilier local se vacanteazdgi postul de viceprimar al comunei,
funclie pe care a delinut-o domnul Boitog Aurel.

Consilier Fintoc Sergiu: e un nonsens sI specificdm acest lucru pentru cd funclia de
viceprimar inaeteazd automat odatd cu incetarea funcfiei de consilier local aga cum bine giili gi
dumneavoastr6.

Consilier Maier Nicolae: nu cred cd legea interzice specificarea acestui lucru in cuprinsul
hot6rArii, lucru care l-am discutat gi cu domnul secretar inainte de gedinld.
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Domnul secretar, cu acordul preqedintelui de qedinld": da, aga este, legea nu interzice

specificarea acestui lucru in cuprinsul hotdrdrii, dar aqa cum v-am precizat prevederile Codului
administrativ sunt clare in acest sens, mai precis art.l52la alin.8 stipuleaz[ c[ in cazul in care mandatul
consiliului local inceteazd, sauinceteazd calitatea de consilier local, ?nainte de expirarea duratei normale
de 4 ani, inceteazd de drept gi mandatul viceprimarului, fbr[ vreo altd formalitate.

Domnul pregedinte de gedin![: propun sE votim dacd se completeazd art.Z in sensul celor
specifi cate.Cine este pentru?

Consilierii locali aprobi in unanimitate completarea art.2. Domnul pregedinte de ;edinld
intreabi dacd mai sunt alte inscreiri la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preEedintele de Eedin!6 supune la vot
proiectul de hotirdre integral gi cu completarea art.2, qi cu 12 voturi "pentru" , 0 "impotrivd" qi 0
"ablineri" se adopti HotIrffrea nr.45/2019 privind constatarea incet[rii de drept, prin deces, a
mandatului de consilier local al domnului Boitoq Aurel, precum qi vacantarea locului de consilier local
in cadrulConsiliului Local al Comunei Albesti.

de zi:
4.Domnul pre;edinte de;edin([ supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea

Diverse - petitii cetafeni/intrebdri/interpelari/ infbrmdri consil ieri.
Se trece la <Jiscutarea cererilor depuse de cetifeni. pe care domnul pregedinte de Eedintd le

supune dezbaterilor, dupl cum urmeaz6:
l.Cererea nr.8596/09.10.2019 a domnului Savu Ioan, domiciliat in Sighigoara, care solicita

Consiliului local concesionarea imobilului din str.Liliacului nr.ll, care se afl[ in avansat6 stare de
degradare, pentru a-l repara gi a-l folosi, ca form[ de despdgubire, avdnd in vedere cd a solicitat
reconstituirea dreptului de proprietate dupd tatll sdu gi in urma proceselor deschise de S.C. STIMET
S.A. a pierdut gi terenul qi despdgubirile.

Consilier Tamasi Karoly: sI fac6 investitii pentru repararea imobilului, dac[ se poate este util
sd se scoatd un profit din acest imobil.

Primar $ovrea Nicolae: vd reamintesc c5 pentru acest imobil este in dezbatere gi cererea
doamnei Suciu $tefania Laura.

Consilier Tamasi Karoly: pentru doamna Suciu s-a stabilit deja evaluarea terenului propus
pentru cumplrare.

Primar $ovrea Nicolae: Oricum trebuie verificat regimuljuridic al imobilului respectiv,
pentru cI dac6 terenul este proprietatea publici a Statului romdn acesta nu poate fi concesionat, iar o altd
chestiune de care trebuie linut cont este faptul cd respectivul imobil are destinafie de spaliu locativ.

Pe de alt[ parte dacd au fost procese in instanfl care au anulat titluri de proprietate nu putem
fi noi ca institulie publici r6spunzitori pentru prejudiciul suferit.

Preqedintele de gedinfd: propun aminare adiscut5rii cererii pentru verificarea imobilului,
respectiv a regimuluijuridic funcfie de acre se va hotir6 in consecin!6.

Consilierii locali aprobl in unanimitate propunerea preqedintelui de gedinld.
2.Cererea nr.8553/08.10.2019 a doamnei Magherugan Claudia care solicit6 ajutor b6nesc

pentru solul Magherugan Ioan aflat in stare de sdndtate precard fiind de doul ori operat pe creier, care
este necooperant in urma operaliei qi are nevoie de recuperare la un centru specializat de neurologie.
Anexeazi scrisoarea medicalS, copii ale C.l.

Primar $ovrea Nicolae, cu acordul pregedintelui de gedinf6: cunosc situalia familiei
Magherugan care este intr-adevdr una foarte dificild, gi propun aprobarea cererii gi acordarea ajutorului
de urgenld conform legii gi regulamentului aprobat prin HCL.

Pregedintele de gedin!5: cine este pentru acordarea ajutorului de urgen!6
?impotriv6?ablineri?
Consilierii locali aprobE in unanimitate cererea de acordare ajutor de urgenfr.

3.Cererea nr.7685118.09.2019 prin care mai multe societdli prin reprezentanti , aflate pe
platforma industrialS situatl ?n Albegti, str.$oseaua Nafional[ nr.67, solicitd aprobarea branq6rii la
re{eaua de apd gi canalizare a comunei.



Consilier Stroian Zaharie:nu s-ar putea reface gi drumul, respectiv asfaltarea in zond? 
5

Domnul Primar: drumul respectiv este in proprietate privatd gi nu domeniul public, astfel cd

nu se poate face o astfel de investilie in zon[, decdt in situa{ia in care ar ceda terenul in favoarea comunei

Albeqti.
Domnul pregedinte de gedin!6: mai sunt alte intervenfii?dacd nu supun spre aprobare cererea.

Consilierii locali aprob[ in unanimitate.
4.Cererea nr.8059127.09.2019 prin care doamna N[ut Ana reclamd calitatea lucririlor de

asfaltare pe str.G[rii.
Consilier Tamasi Karoly: doamna Ndut a mai fEcut sesizare scrisd pe aceeqi tem6, au fost

ficute verificdri lafala locului gi i s-a rdspuns in consecinld, aga cd propun clasarea acestei cereri.

Consilier Stroian Zaharie: nu inleleg care este in fond obiectul clar al pldngerii sale, pentru

ci strada respectivd a fost reabilitat6 conform unui proiect tehnic care a linut cont de toatl geometria gi

posibilitalile permise de amplasamentul imobilelor in zond, relele de utilitali, etc. $i pe care constructorul
l-a respectat intocmai.

Primar $ovrea Nicolae: dacd vd amintili doamna Naut a mai fdcut o astfel de petilie care a

mai fost discutatd intr-una din Eedinlele de consiliu local gi ca urmare a fost o comisie la fa{a locului
impreun[ cu constructorul care a constatat cI nu sunt nereguli. Cu toate acestea o sd mergem din nou sI
facem o reverificare in teren. Consilierii locali sunt de acord cu propunerea domnului Primar.

5.Cererea nr.7797120.09.2019 a domnului $uteu Octavean care in calitate de profesor

antrenor la A.S. "ARENA" solicitd aprobarea in vederea formdrii unor jucdtori de fotbal doar de pe raza

comunei Albeqti, precizdnd cd antrenamentele Ei acehipamentele sunt gratuite. Solicit[ de asemenea

accesulin sala de sport qiterenul sintetic in zilele de luni simiercuriintre orele 18-19,30.

Consilier Radu Ioan: propun sd formeze ecgipa qi sd o ptrezinte Consiliului local cu adresele
juc[torilor, drept pentru care dispune amdnarea discutdrii cererii pdnd la prezentarea echipei de fotbal.

Consilier Maier Nicolae: propun sd i se acorde dreptul de acces la sala qi teren in zilele de

ma(i qi joi intre orele 16,30-18,00.
Preqedintele de qedinf[ Boeru Adrian: propun s5 se amdne discutarea cererii pind cdnd ni se

prezintd o listd a componenfei echipei, sub semniturd, care poate fi verificatd.
Consilierii locali aprob[ in unanimitate am6narea discutdrii cererii la propunerea domnului

preqedinte de qedinf6.

In continuare domnul pregedinte de gedin{6 dd cuvdntul consilierilor locali in ordinea

inscrierii acestora la cuvdnt.
l.Consilier Buzogany Ludovic: care este situafia canalizdrii in satele Boiu qi Topa.
Primar $ovrea Nicolae: se umbl[ dupd avizele de la furnizorii de utilitali. Lucrdrile ar putea fi

incepute, exist6 qi materialele necesare dar trebuiesc contactali oamenii pentru a le solicita acordul in
vederea schimb6rii tariectoriei prin spatele gradinilor. Menlionez cd proiectul porneqte de la sistemul de

canalizare existent.
Consilier Maier Nicolae: proiectul este de fapt qi denumit aga, "Extinderea refelei de api qi canalizare

in satele Boiu -Jopa", B$o c[ nu ar trebui sd exite confuzii.
2.Consilier Tamasi Karoly: in ceea ce priveqte paza qi securitatea comunei propun montarea unui

server suplimentar pentru camerele de supraveghere.
Pregedintele de qedinlI Boeru Adrian: nu aveti pe cineva care s[ supravegheze camerele, s[ le

verifice? Pe Cdtdlin Pleqa de exemplu de la SVSU?
Primar $ovrea Nicolae: camerele sunt verificate zilnic dar de mine. Cdt[lin Pleqa nu are timpul

disponibil pentru astfel de activit[tri. in ceea ce privegte problema cailor lasa]i prin culturi, am fEcut o

sesizare cdtre Direclia Sanitar Veterinard Mureg, care sunt autoritate de Proteclie a Animalelor gi au spus

cI nu e o problem[ care sE intre sub inciden]a lor.
Referitor la cdinii vagabonzi, suntem in tratative cu un ONG din Germania care a promis sd ne ajute

in aceastd problemi, dar care ne indrumd in acelaqi timp si ludm legdtura gi cu doamna Monica de la
asocialia care se ocupd cu adlpostul de ciini din Albegti.

Consilier Maier Nicolae: sunt multi aduti de prin alte pa(i gi ldsafi liberi in raza comunei Albegti, un



fenomen pe care este imposibil , cel pufin deocamdatd, s6 fie controlat. 
6

Primar $ovrea Nicolae: referitor la taxa de salubrizare vd anunf ci pind in prezent a fost colectat6 o
suml totald de circa 200.000 lei. De asemenea a fost finalizat azi gi proiectul HCL privind impozitele qi
taxele locale pe anul 2020 care a ;i fost afigatspre dezbatere publicd la avizier gi pe pagina de internet a
comunei, qi unde trebuie infeles cd nu s-au ftcut majordri ale taxelor fa{6 de acesl an ci s-a aplicat doar
coeficientul de inflalie obligatoriu conform codului fiscal.

Major6ri vor fi in schimb la impozitele pe imobilele racordate la utilitdli gi nedeclarate, gi ca urrnare
majorarea va fi practic recalcularea valorii de impozitare. in acest sens am solicitat o listl a gospodiriilor
racordate la utilitaf 9i funclie de care urmdrim contribuabilii care aveau obligalia declararii utilit6lilor.

Referitor la serviciul de pazd fin si vi anun! cd am reugit s5 facem zilele acestea o actiune in fo4d pe
Valea Albegtiului cu sprijinul unei echipe specializate de la serviciul de pazdqi securitate proleg Guard,
acliune care sperdm cd a avut un impact benefic asupra locuitorilor din ion6. be menlionat c[ p-olilia nu
a rdspuns in continuare solicitdrilor noastre, iar Proleg Guard a venit cu echipd qi de la Sibiu, vreo ;ase
maEini de intervenfie. Au luat mlsuri urgente gi au confiscat inclusi, e.hipa*entele audio cu care
cetilenii de etnie rroml tulburau zi de zi linigtea public6.

Consilier Buzogany Ludovic: sI nu uitlm cI problema cailor l5sali liberi existd gi in Jopa gi Boiu.
Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul preqedinte de gedinla Oectaia inchise

lucrdrile gedinfei Consiliului local Albeqti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi
10. r 0.2019.

Contrasemneazd
SECRETAR GENERAL,Purcariu Ddnu!
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PRESEDINTE I)
Boeru Ion

EDINTA,


