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PROCES.VERBAL

16.01.2020 cu ocazia Eedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, judetul

$edinta a fost convocatl de cdtre Primarul comunei Albeqti prin Dispozitia nr.l4 din data de
08.01.2020 cu anexa cuprinzdnd proiectul ordinii de zi, in conformitate cu prevederiie art. 133, aft.l 34 gi
art.l35 din OUG nr.5712019 privind CodulAdministrativ.

Dispozilia impreund cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hotirAri qi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi, precum qi procesul-verbal al gedinlei anterioare, au fosi puse la dispozilia
domnilor consilieri cdt gi comisiilor de specialitate nr.1,2 $i 3 - Economici, Juridiclgi Social-Cultura
din cadrul consiliului local, prin transmitere pe cale electronicr.

De asemenea publicitatea gedinlei s-a realizat prin afigarea la avizierul instituliei Ei prin
publicarea tuturor materialelor de gedinf[ pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.,
a dispozitiei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreuni cu proiectele de hotdriri $i toate materialele
inscrise pe ordinea de zi, conform procesului-verbal de afigare nr.1 16/08.0 I .2020.

La ;edintd sunt prezenli consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Buzogany Ludovic, Costea
Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Pintea Adrian Ironim, pintea Aurel,
Lup Ion Nicolae, Radu loan, Savu loan, Stroian Zaharie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly gi Vlad Daniela-
Julieta.

Se constatd ci sunt prezenli 15 consilieri locali din totalul de l5 in funcfie.
Preqedinte de qedin{d: Suciu Ioan.
Din partea Prim6riei comunei Albegti particip6 la gedinla : Primar $ovrea Nicolae. Secretar

general Purcariu Ddnu! gi Administrator public Neghina Cezar.
De asemenea se constatdprezenla in sala de gedin!6 a domnului Szapanyos Ludovic de pe strada Ariei,
din Albeqti.

Domnul pregedinte de gedinld declar6 gedin{a deschisl qi in conformitate cu prevederile
art.l35 alin.7 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ prezintd proiectul ordinii de zi agedinlei
cu propunerea de aprobare a acestuia, ce cuprinde urmdtoarele puncte:

l.Aprobarea procesului-verbal al qedin(ei ordinare a Consiliului Local Comuna Albesti
din data de 12.12.2019.
Inifiator Primarul comunei Albeqti.

2. Proiect de hotir6re privind aprobarea structurii refelei qcolare de pe raza Comunei
Albqti pentru anul qcolar 2020-2021.
Iniliator Primarul comunei Albegti.

3. Proiect de hotlrire privind scutirea de la plata impozitului pe clddiri a unui imobil
aparfinind "Funda(iei Maranatha Romale din Sighigoara,,.
lni[iator Primarul comunei Albegti

4.Diverse - petilii cetdleni/intrebdri/interpelSri/ informdri consilieri.
Se constatd de asemenea cd Primarul comunei Albegti a depus cererea nr.316ll4.Ol.2O2O

privind suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotirdre privind privind propunerea
calificativului de evaluarea performan{elor profesionale individuale ale secretarului general al
UAT pentru anul 2019, urgenla aprobdrii acestui proiect fiind motivatd de faptul ci potrivit prevederilor
art.62 indice 3 alin.l lit.e) din Legea nr.l88/1999 privind statutul funclionarilor publici, evaluarea



performanfelor profesionale individuale pentru secretarul general al UAT se realizea zd de cdtre 
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primar, pe bazapropunerii consiliului local.
In al doilea rdnd prevederile art.62 indice 3 alin.4 din Legea nr.lgg/1999 stipuleazd expres cd"propunerea consiliului local(...) , prevdzutd la alin.(3) se transmite primarului (...),cel tarziu pdnd ladata de l5 ianuarie a anului tn care se realizeazd evctluorea,,.

Domnul pregedinte de ;edintd precizeazd, cd aceste documente au fost transmise c6treconsilieri prin poqta electronicd gi comisiilor de specialitate, drept pentru care propune ca in cazulaprobdrii cererii u.:tju.:.u fie inclus ca punctul 4 pe proiectul ordinii di zi, iarpunctul 5 sd fie Diverse *petilii cetdfeniiintrebdrilinterpel6ri/ informdri consilieri.
Se supune dezbaterilor gi aprobdrii proiectul.ordinii de zi, inpreund cu cererea nr.3l6ll4.Ol.ZOZOprivind
suplimentarea ordinii de zi gi proiectul de hotlrdre afe.eni. Domnii consilieri nu ridicd obiectiuni cuprivire la proiectul ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot gi se aprob6 il fb.r";;.n'#il'pri,
vot deschis, in unanimitate ordine a de zi a qedinlei.

1'Avf,nd in vedere punctul nr.l inscris pe ordine de zi, in continuare domnul pregedinte deqedintd dd cuvdntul domnului secretar general, caie, in conformitate cu prevederile art.l3g alin.l5 dinoUG nr'57/2019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobare procesul-verbal al qedin{ei
anterioare a Consiliului local Albegti ce a avut loc la data de l2.l2.2olg,precizand cd acesta a fost pus
la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe pogta electronicd impreund cu proiectele de hot6r6ri
;i celelalte documente de gedin!6.

Domnii consilieri nu ridicd obiecliuni cu privire la conlinutul procesului-verbal al gedinlei
anterioare, drept pentru care se supune la vot qi se aprobd in forma prezentatd prin vot deschis, inunanimitate, dupd care este semnat de cdtre pregedintele de gedinld Ei de cdtre secretarul general.

In continuare domnul pre;edinte de gedinld propune ca mai inainte de trecerea Ia dezbaterea pepuncte a proiectului ordinii de zi s5 se dea cuvdniul domnului Szapanyos Ludovic pentru a explrnemotivele pentru care este prezent la gedinfa consiliului local.
Domnii consilieri locali sunt de acord in unanimitate, drept pentru care se dd cuvantul domnului

Szapanyos Ludovic.
Szapanyos Ludovic:
-Am facut o petifie anul trecut prin luna aprilie pentru locuitorii de pe strada Ariei referitoare Iaganlul sdpat in aceea zon[. Pentru locuitorii de pe str.65rii este in regula acel gan! de scurgere a apeipluviale, dar pe Ariei s-a lucrat in bdtaie de joc, capetele de pod fiinl foarte mult inil{ate astfel inc6tproprietarii gospoddriilor din zond nu pot intra cu maginile in curte.
S-a ftcut gan{ul aiurea deoarece la pod de pe str.Poienifei pe Ariei practic circulalia esteobstruclionata, o ma$inr mare neput6nd sd ia curba acolo. Ar exista posibilitatea de a se constiui qanlacoperit dacd tot au fot introduse tuburile alea in zon5, inainte de aceste lucrari Je ,iri.rriir*.t.."

spafiul y"iTul. pentru cd nu exista acel qan!, dar acum irebuie gdsitd o solulie iicu aceste ganluri.
In fa!6la domnul Simo sunt doud "troci", deoarece s-a la-sat asfaltul qi upu pluviald si mizeria intimpul perioadelor ploiase este stropitd pe casa acestuia.
Primarul:
-Nu prea mai am ce comenta la ceea ce spuneti dumneavoastra domnule Szapanyos, iar la petitia

dumneavoastrd de anu-l trecut s-a raspuns la aceea vreme. Vreau totusi sa va intreb daca stiti cati metrimasura anterior lucrarilor latimea drumului?
Szapanyos Ludovic: -Drumul avea 4 metri.
Primarul:- Gresit domnule Szapanyos, era o cale de doar 2 metri latime, nu mai mult. Acum, ca

sa va raspund totugi , vd intreb apa pluviala de la vecinii dumneavoastrd, cei care au casa nou6, unde serevarsa? In spate la domnul Nelu Feq. Dumneavoastrr locuitorii din zond, v-a[i exprimat nemullumirea
fa15 de situalia apelor pluviale care se strdng in zond gi a1i solicitat construclia'ganlurilor in zon6.

Szapanyos Ludovic: -Noi nu am solicitat qanluri.E bdtaie de joc, p.ni.u cd acolo nu poate s6treacd nici un autocar, datoritd acestor qanluri, iar capetele de poduri sunt inalte. probabil'a gresitproiectantul lucrarilor.



Primarul:- Ati fost de fata cand a venit proiectantul la fata locului de ce nu ati ridicat atunci 
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aceasta problema?
Szapanyos Ludovic:-Am fost, dar eu nu pot sa ii pun proiectantului intrebari, cel mai bine ar flsa veniti sa constatati.
Primarul: - Domnule Szapanyos yu .9g. sa intelegeti corect problema si anume ca aceste lucraris-au facut in urma unor consultari la iata locului, avand iivedere si sesizarile oamenilor din zona privindnecesitatea construirii santurilor vis-d-vis de problema apelo, pluviare. De asemenea va rog sa intelegetica daca spatiul ne permitea cu siguranta puteam .*..rtu in ilt mod lucrarile de sistematizare. ori, inconditiile in care in zona sunt construite imobile de zecide ani de zile,al rp"ii, prea mult pentru acces,indubitabil amplasarea unor santuri de scurgere modifica geometria drumului. In concluzie pe Arieiexecutarea lucrarilor s-a facut cu seriozitate iunctie de condiliile geofizice din zona,caci unde locul nupermite mai mult suntem obliga{i sa improvizam. Aga ca acum nu mai stim ce sa intelegem: pe de partev-ati plans ca doriti santuri, acum veniti si spuneti ca ua incr..u.
Domnul szapanyos Ludovic mullumegte pentru atenlia acordati gi pdrdsegte sala de gedin{e.Se acord[ cuvantur consirieriror in ordinea inscrierii ra cuvdnt:
Tamasi Karoly: - Nu este corect sd se prezinte singur in qedinld gi s6 aduc6 doar critici. corectar fi fost sd se prezinte impreuni cu ceilal;i cetileni o. p"ri.uau Ariei ca sa auzim si celelate opinii.Primarul: - I-am precizat acest lucru domnului Srupunyor, sa vina Ia sedinta si cu cetatenii careau solicitat constructia santului.

Tamasi Karoly: -Nu e prima interventie de acest fel si am precizatchiar si eu in mai multe randurica spatiul din zona nu permite altfel de Iucrari.
Stroian zahatie: -corect ar fi cade.acum inainte, pe viitor, cand se aprobi pUC-uri, pUZ-urietc,

sa se supuna dezbaterii publice tocmai in ideea de a evitaulterioare conflictl si neintelegeri.Secretarul general: - Intervin si va reamintesc ca tocmai pe acest considerent, si in aplicareaprevederilor Iegale in materie, in sedinta de luna trecuta s-a aprotat HCL nr.5g /12.12.2019 privindaprobarea Regulamentului local de implicare a publicutui i, -"laborarea 
sau revizuirea planurilor deurbanism- 

Ei_ amenaj area teritoriu lu i in Com una A lte gti.
vlad Daniela-Julieta: -Revenind la.situalia in iapt consider ca problem a ar aveasanse de rezolvarefoarte bune daca aceeastrada , incepand din zona;p;l.re, ar fi sem nalizataca sens unic, avand invedere ca sunt suficiente regaturi c*alte strazi din zona. 

vv'r,rsrraqrq

in continuarJ domnul pregedinte de gedinld supune spre dezbaterea punctelor inscrise peordinea de zi a qedinfei. ' -'-- --'r*^'- vrrv svzuqlwrr

2' Domnul preqedinte de qedinfr supune spre dezbatere punctul nr.2 inscris pe ordineade zi:
Proiect de hotdr6re privind aprobarea structurii relelei gcolare de pe razacomunei Albestipentru anul gcolar 2020-2021 '- -- r-v--^Y ev vv ,

Se dr cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotirare , care precizeaza aalSJ Muresaavizat reteaua scolara Albesti pentru anul scolar'2020-2021, conform proiecirlui de hotarare.u.ouidezbaterii, ca urrnare solicita uprbba.eu structurii scolare in forma avizata.
Domnul preqedinte de gedinfi invitr pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectuluide hotdrdre in ordinea insmierii la cuv6nt.
se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care se supule la vot proiectul de hot6r6re integralgi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotrivd" gi 0';ablineri" se adoptr Hotrrf,rea nr.l/16.01.2020 privindaprobarea structurii refelei qcolare de pe raza comunei Albeqti pentru anul qcolar 2020-2021.3'Domnul pre;edinte de qedinfi supune spre.dezbatere punctul nr.3 inscris peordinea de zi:
Proiect de hotrrdre privind scutirea de la plata impozitului pe clddiri a unui imobil apa(in6nd"Fundafiei Maranatha Romale din Sighigoara,,. rv vreqrrr q L

Se d[ cuvdntul domnului Primar pentru prczentareaproiectului de hotdr6re.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.



Domnul^ pregedinte de gedinlI invitd pe domnii consilieri sI treaca la dezbaterea 
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proiectului de hotirdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care pregedintele de gedinld supune la votproiectul de hotardre integral gi cu l5 voturi "pentru;, 0 "impotriv6" qi 0 ,,abfineri 

se adoptl Hot5r6reann2/16'01'2020 privind scutirea de la plata impozituiui pe cildiri a unui imobil apar(in6nd
"Fundafiei Maranatha Romale din Sighiqoara,,.

4'Domnul preqedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordineade zi:
Proiect. de hotdrdre privind propunerea calificativului de evaluarea performanlelorprofesionale individuale ale secretarului g"n".uial UAT pentru anul 2019.
Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hot6r6re.

Domnul Primar precizeazd c5 urgenta cereiii este dictata de prevederile Legii nr.lgg/1ggg privindstatutul funclionarilor publici, astfel cum s-a precizat in cerere, referat dJ aprobare si raport despecialitate
Se constatd cr au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pre;edinte de gedinfd invit6 pe domnii consilieri s6 treacd la dezbater.u p.oi".trtri

de hot[rdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care pre;edintele de ;edinfd su supune la votproiectulde hot[rdre integral qi cu l5 voturi'pentru",0 "?mpotiivi,,qi 0,'ablinerise adoptr Hotrr0reanr'3/16'01'202 privind propunerea calificativului de evaluarea performanfelor profesionaleindividuale ale secretarului general al UAT pentru anul 2019.
5'Domnul preqedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordineade zi:

Diverse - petifii cet6feni/intrebdri/interpel6ri/ informiri consilieri.I' in prima parte a acestui punct oo-nut fregedinte supune aten{iei cererile/petifiile
cetd{enilor adresate autorit[lilor locale, dup6 cum urmeazd.

l'Cererea nr.46 din 06.01.2020 prin care colaboratorii Taxi Albegti solicita aprobareamajorarii tarifelor de taxi, motivata de cresterea preturilor carburantilor, a dobanzilor bancare, costuri.
Se solicita totodat[ stabilirea unui tarif maximal si includerea acestuia in regulamentul privind serviciulde transport public local de persoane in regim de taxi., specificand tariful iraximal de distanld unic de3,50lei/km.

Domnul pregedinte de qedinfd invitd pe domnii consilieri sd treac5 la dezbaterea cererii inordinea inscrierii la cuv6nt.
Tamasi Karoly: - Se practicd oricum de catre

plafon aprobat.
Radu ioan: - Ar trebui intervenit in acest sens cu controale inopinante.
Primarul: - Au fost notificati in scris tofi taximetrigtii si se prezinte la primdrie cudocumentele pentru verificare si solutionarea problemelor referitoare la autor izatiilede taxi.
Secretar general: - Intervin referitor la aceasta cerere si va fac cunoscut faptul ca tocmai laaceasta data este in lucru un nou regulament privind serviciul de taxi din comuna Albesti, regulament lacare se efectueaza ultimele retusiri din partea compartimentului Impozite si taxe- Autoritatea deautorizare, si care va cuprinde inclusiv tarifele maximale. Noul regulament se doreste a fi mult mai clarstructurat fata de vechiul re.gulament, pe care il abroga de la data-intrarii in vigoare. Regulamentul vacuprinde drepturi si obligatii, precum si masuri mai Jlare pentru toate partile contractante astfel incat,speram noi, sa responsabilizam mai mult serviciul si sa il facem mai eficient in interesul cetatenilorbeneficiari' Proiectul va fi supus dezbaterii publice si speram sa poata intra in sedinta de consiliul local

de luna viitoare.
Tamasi Karoly : - Propun sa se amane solutionarea cererii pana la solutionarea dosarelortaximetristilor notificati si aprobarea noului Regulament de taxi.
consilierii locali sunt de acord in unanimitate cu propunerea facuta.

taximetrigti tarife mai mari, adic[ peste ultimul



52'Cererile. nr.ll.658 gi nr.ll.659 din 19.12.2019 care suntb oferte de donalie ,autentificate notarial, si prin care societatile EDURoM s.R.L., Albegti qi REGMAN S.R.L., SScele,jude{ul Braqov, oferd ca dona}ie, fErd sarcini, un intreg imobil, identificat in CF-urile enun}ate in oferta,imobilul identificat ca fiind drum de acces Ia mai multl imobile, devenite sedii de societdti, in fostul IASAlbesti ferma nr.3.
Domnul preqedinte de qedin{d invitl pe domnii consilieri sd treaca la dezbaterea cererii in

ordinea inscrierii la cuvdnt.
Stroian Zahatie: - DacE bine imi amintesc problema a mai fost discutata la gedinla trecutd,

cdnd a fost prezentatd o cerere din partea ofertanfilor, av6nd acelagi obiect.
Personal consider ci ar trebui sa acceptam oferta, avand in vedere ca isi desfasoara activitateape ruza comunei Albeqti gi sunt pl5titori de impozite si taxe la bugetul local, a;a c6 ar merita luatd inconsiderare aceasta oferta.
Lup Nicolae: - Da, trebuie avut in vedere acest aspect ca desfasoard activitdli economice incomunl gi sunt pl6titori de taxe qi impozite.
Primarul: - Propun s5 solicitdm sd intocmeascl documentafia tehnicd aferentd pentru a putea

demara procedurile legale de acceptare a donaliei concomitent cu comunicarea unui acord de principiu
din partea noastr[.

Primarul: -Termenele de acceptare a ofertei sunt inserate in ofertd, Ol.06.2020 respectiv
3l'12'2020, termene in care consider c[ tiebuie sd intocmeascd documentatiari ,u o prezinte in urmaacordului nostru de principiu.

Consilierii locali aprobi in unanimitate acordul
condifiile propuse de domnul primar.

de principiu al ofertelor de donalie, in

II. in partea a doua a punctului nr.5 de pe ordinea de zi se acordd cuvantul consilierilor localipentru interpel[rilintrebrri, in ordinea inscrierii la iuv6nt.
l'Consilier Tamasi Karoly :- Am de ridicat trei probleme, prima fiind referitoare lasemafoarele inteligente amplasate de Primdria Sighiqoara, va rog sd luali in^considerare faptul .a gi p.raza comunei Albegti avem cinci treceri pietonale foarte soliciiate, amplasate pe E60, gi unde ar fibinevenite astfel de semafoare. Este vorba dispre trecerile de pietoni de la VES S.A., Ramificalie Albegti,intrarea pe str.Valea Albegtiului, intrarea pe sir.Muzeului gi Koldtex -Casa Moda s.r.l..
Propun sd ne interesrm la Primdria Sighigoara care sunt costurile pentru astfel de semafoaregi sa le instalam si noi.
Primarul: - Diferenfa intre noi qi Sighigoara este cd Sighiqoara este administrator de drum iarnoi nu suntem.
Tamasi Karoly: - Dar chiar qi a;a putem solicita avizele necesare de la administratorullr.orumutul.
Tamasi Karoly: - A doua problema pe care o ridic este cea in legatura cu doamna L6cdtugMaria carc a ridicat un gard pe domeniul public iar pdnd Ia aceastd datd nu s-i luat nici o m6surd pentru

solu{ionarea situa{iei create.
Primarul: - Doamna Ldcdtus ne soliciti noud sd facem expertizapentru c6 drumul e la noi, qi

susfine cd deline un document valabil care dovedegte cd limita de proprietate a d6nsei este mai mare
decdt ceea-ce cunoastem noi ca fiind domeniu public. Are o expertiza judiciar6 ftcut6 de pe vremea c6nd
aceasta a fot in litigiu cu domnul Hegedus.

Mai mult decdt atdt lucrltorii de la Polifie chemali lafa[alocului i-au dat dreptate dansei.
Tamasi Karoly: - Tot ce ;tiu este ci doamna Ldcituq Maria nu avea dreptul sd ridice un gard

pe proprietate public6, iar dac6 a ftcut-o trebuie sd existe cdi legale prin care se sanclioneazd astfel deactiuni, pentru cd altfel nimeni nu mai respectd nimic qi toatd luriea poate construi ce vrea pe domeniul
puDuc.

Primarul: - A amplasat gardul la 30. de centimetri pe domeniul public.Am fost la fala locului
iar doamna Ldcdtuq Maria susline c-i a construit acel gard provizoriu pentru a proteja celalalt gard p6n6



6la definitivarea lucrdrilor de amenajare pe care firma viaduct s.r.l. le efectueaza pe strad6, gi ca sa-;iprotejeze proprietatea de ac{iunile iucraiorilor care, susline d6nsa, i-ar fi foviigardul.
Secretar general: -Din cdte gtiu doamna Ldcdtug Maria a fost invitarta la prim6rie pentru a daunele explica{ii, 9i a face demersurile de intrare i" i.jriiiit., declarand si in scris c[ gardul ridicat dedansa este p-rovizoriu si nu obstruction eazalurliarile cJse efectueaza pe domeniul public.vom proceda insa la notificarea scrisd in vederea. dovedirii dreptului de proprietate asupraterenului in cauza cu solicitarea de a demara procedurile legale pentru uutoiii*"uconstructiei garduruirespectiv ori, dupa caz, demolarea acestuia.
Tamasi Karoly: - A treia problemS este referito are la cei care defin autovehicule vechi simateriale de constructii gi pe care le lin.parcate ruu a.poritut" pJa-".rirr dbric, in fata porlii .u, inalte locuri' Existi vreo hotdrdre de consiiiu local in acest ,Lnrz rrebuiesc luate m5suri pentru curf,lareaspatiilor 9i sancfionarea persoanelor ce se fac vinovate de aceste acfiuni.
Lup Nicolae: -Propun ca persoanele in cauzd sd fie notificate, somate, cu termene deindeplinire a obligaliei, iar dac6 nu sunt respectate sd fie angajat5 o firmr de tract6ri care s6 le ridiceautovehiculele.

Secretar general: -lntervin sd,precizezcd am gasit un numSr de doud hotarari , una din 200gqi una din2012, in care sunt prevdzute aceste contraventif sanclionate cu amendr contravenlionald. Degiultima hotdrdre respectiv HCL nr. 17 /10.04.20r z nu o au.ogd expres pe cea din 2009,preia majoritateadispoziliilor.
2'consilier Lup Nicolae: -Aq dori si qtiu cum strm cu stadiul lucrdrilor Ia execulia proiectuluide canalizare in Jopa gi Boiu.
Primarul: - Deocamdatr aqteptdm sd se reinceapd lucrdrile , odat6 cu intrarea in primdvardsperdm la acest fapt, iar in paralel , apropo de aceasta, este nevoie s[ se faci propuneri pentru numireaconsilierilor locali care s[ facd parte din comisia de monitor izare alucririi.

Putem spune cd avem undd verde pentru lucrdri, in afara modificrrilor intervenite pe proiect referitor lareducerea numdrului stafiilor de pompare gi amplasamentu acesto ra, carese reduc la dou6 stalii av6nd invedere sch im barea trai ectorie i cinalizarii in terln.
Sper ca cetatenii sa inteleaga apoi de buna voie ca au obligatia racordarii la sistemul decanalizare si sa nu avem iar fel si fel de discutii.
Lup Nicolae:- Nu-i putem obliga prin aprobarea in HCL sa se racordeze?
Primarul: -sunt obligali de drept irin lege, a;a cr exista parghii tegat. in cazde situalii maideosebite.

Propun de asemenea s6 facefi acum propunerile pentru comisia de monitorizare mai susamintit6.
consilierii propun qi aprobd in unanimit ate cadin comisia de monitori zare aexeculiei lucrdriicanalizare satele Boiu 9i Jopa sd facd parte domnii consilieri Buzogany Lu;;;i;, Lup Nicolae gi SuciuIoan.

3'consilier Stroian zahaie: -o primdproblemd ridicatd in consiliul de administra{ie al gcoliiAlbeqti este cd sunt tot mai pufini copii la grddinila, ri,r"fi" r""rte criticd fiind la sec{ia maghiard dar siseclia rom6n6 sunt mari probreme cu'numdiul mic je copii inscriqi. 
rststr'l llra*Irrara oar 

'
Motivul este faptul ci in cadrul grddinitei nu-exista program prelungit, care arajuta mult inprinul rand pdrinfii copiilor. Gdndifi-vd ca maloiitutea pdrinlilor-sunt'p..roin. active, au servicii,program aglomerat , ori in condiliile in care s-ar crea acest program prelungit ar fi foarte bine nu numaipentru copii qi pdrinfi dar inclusiv pentru gcoal6, asta pentru ca in condiliile"actuaie p6rinlii preferd sd isiinscrie copiii la grddinifele care au program.prelungitiin Sighigoara iar odat[ inscrigi in orag la gradinii]acolo vor merge mai departe 9i la gcoala' Nu credia vreuricopil inscris la grddinila in Sighiqoara mairevine apoi sd se inscrie la gcoala din Albegti.
consider cd dacr suntem capabili sd alocrm sume deloc neglijabile pentru proiectul cu copiiicetdtenilor de etnie rom6 de pe valea Albegtiului, atunci suntem sigur capabili si facem si acest efort insprijinul comunitdlii noastre p6nd la urmd.



o a doua problemd este propunerea cu care am venit qi anul trecut dacd v6 mai amintiti,inainte de discutarea bugetului, gi anume problema transportului public, .;-;;.;;";;;;;;'#"r."transportului public cu autobuz in Albeqti iu ATT S.A. sighigouru. n.rin fentru cd sunt mai multicet5{eni care ne intreab6 pe noi consilierii de aceastd poriuititut.. Mulli dintre i nina pensionari ,prn .!ATT s'A' oferr qi gratuitafi cet6lenilor din.Sighigou* gi .onriaerd cd o.."rJiii de transporr gi gratuitdliar trebui s5 beneficieze gi cetdtenii din Albeiti;'., u,ii mai mult cu c6t u".uua firmd de;i deserve;teSighiqoara are sediul in Albeqti gi pl[teEte taxe gi impozite la bugetul ro.ur ui.o*unei AIbe;ti.Primarul: - Referitor la prima chestiune gl urur. qedinla consiliului de administralie al gcoliidin Albeqti' la aceasti qedintr s-a afirmat cd sunt bani in buget. Nu in{eleg de unde se vine cu aceastdidee fixi c[ sunt permanent bani la dispozifie. va reamintesc faptul'c6-banii sunt gi ei calcula{i pecheltuieli' de exemplu luati in considerare numai proiectul de canaliza.. .u.. se deruleaza in Boiu siJopa qi care costd foarte mult bugetul local. 
vv vsrrerra*rw vc're rt' utrI.uteaza ln tjol 

'
Stroian Zaharie: - Autobuzul pentru transport in comun trebuie reintrodus, e o necesitateavdnd in vedere cd oamenii care locuiesc mai ales sp.e capdtur satulu.i a. in;ri de 40 de minute pe jospdn[ la stalia de autobuz de la Ramifica]ie. Eveniual ri ,. redeschida tra-seul fostul IAS Albesti -Sighiqoara, care s6 includa gi satele Boiu giTopa. 

--- vv rvvvovrrruq Lr<rr' 
,

Pregedintele de qedin!6 Suciu Ioan: - Domnul Stroian aduceli-va aminte cd autobuzul a fostscos tocmai la solicitarea cetrtenilor cu ceva ani in urmd, ei pl6ng6ndu-se ba.a ti ," deterioreazd casele,ba cd, e mult praf din cauzaautobuzelor ATT S.A.
Stroian zaharie: - Drumul e bun acum aga cd nu cred sd fie vreo problemr in acest sens.Primarul: - Problema este cd daci introducem autobuz pe ruta res aruesti, respectiv, stradaLung6' o sd fim nevoili sd introducem autobuz gi pe str.vaiea Albeqtiului, Muzeului, pentru c6 cetrleniidin aceea zond parcurg.distanfd gi mai mare pan6 Ia prima statie de autotuz ATT s.A. dec6t cei de pestr'Lunga, aEa cd vr dali cred cd i"ama ce cosiuri impiica aceste servicii.
stroian Zahatie:- oamenii ar fi de acord sd pl6tlasc[ dacd li se asigura condi(ii de transporldecente' Propun ca pentru inceput sd introduc.* uutobrle fentru transport ?n Jomun, contra cost, iar peparcurs vom vedea dacd 

_ne 
putem permite s5 acordam qi gratuitali.

Primarul: - Nu sunt inpotrivd, ins5 trebuie infir., faptuJ c6 duntem gi aga in deficit bugetar,pentru c[ de exemplu cu toate eforturile pe care le depunem sunt gi r6u platnici , aici vdfac cunoscut cdchiar zilele astea am semnat notificdri 
.qi 

somalii ffi., pi"" debitero; restante ra o serie de firme invaloare totald de circa un milion de lei. va puteli du ,.uru'." inseamnd acest lucru, adic6 c6t dureazd sic6t ne costd sd recuper6m aceste debite? $i aga pro..drru 
""lcutdrii silite e destul de anevoioasd mai alesin condifiile in care firmele respective nu au.bunuri valorificabile sau , mai trist, dacd intr6 in procedur6de insolven!6, situafii destul de frecvente in practicd.

Stroian zaharie: - o altd chestiune pe care doresc sd o supun atenliei este referitor lasemaforizare qi zona Ramificalia Albeqti unde ar fi necesara o fluidizare a trafrcului, o variantd fiindamplasarea unui sens giratoriu in zoni. Propun ca pentru inceput sd ludm legdtura cu Administratiadrumurilor gi sd vedeml e avize sunt necesare in primul r6nd pentru un sens giratoriu. ;

Primarul: - vom solicita la Direclia o" o.u.r.i ia ra.a un studi-u de oportunitate in zond,funclie de care vor fi in mdsurd s6 ne ofere iniormafiire r..Lrr...
4'consilier Fintoc sergiu: - in completarea colegilor am gi eu trei propuneri gi anume-instalarea.unui semafor pentru a facirita ieqirea?e pe str.BaratiLoi 

-l
-situatia cdmineror gi sililor d.e sn9r1, mui p.."i. ,iruuliu ir.;;;iro; pe anur 2019;-solufii pentru a se aduce mai mulli bani ia bugetul local sd n, ,nui auzimdoar c6 nu suntbani la buget.
5'consilier Lup Nicolae: - consider cd e necesar un proiect pe fonduri europene gi pentrumodernizarea strizilor din satele Boiu qi Topa.
Primarul: -Deocamdatr nu e posibil, av6nd in^derulare, dupd cum bine gtifi, execu{iaproiectului pentru lucrdrile de canalizare ?n satele ."rp..iiu..'rn plus avem un deficit de un milion de leipe anul trecut.



De asemenea cheltuielile de peste un milion de euro pentru proiectul de canalizare mai 
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sus menfionat nu ne di posibilitatea s6 ne intindem prea mult.
Pregedintele de qedin!6 Suciu. Ioan: - Eu vd propun sd aveli rdbdare p6nd se finalizeazd, intotalitatp un proiect inceput gi abia apoi s[ se treacd ta aite proiecte, pentru o buna administrare a

bugetului.
Fintoc Sergiu: - Domnule Primar referitor la centura de circulalie de la Sighiqoara, ne-aliprezentat acum 13 luni acel proiect prin care se ocolegte Sighigoara, atbejti, Topu, Boiu, aveli ceva

nout6{i?
Primarul: - Deocamdat[ nu am nout[fi. Din ultimele discufii cu primarul municipiului

Sighigoara gtiu doar c[ proiectul ar urma sf, sufere unele modific[ri in ,.nrri in care se doregte extinderea
acestei centuri qi cuprinderea in continuare qi a comunei vdndtori.

6. Consilier Pintea Adrian: - Referitor la notificdrile privind utilitalile, cui li se adreseazd?
Primarul: - Pentru cei care nu au toate utilitSliie declarate.'Tipizatele se gdsesc lacompartimentul Taxe gi impozite.

Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul preqedinte de gedintd declar6 inchiselucririle qedin{ei Consiliului local Albegti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi16.01.2020.

PRE$EDINTE D TA,
Suciu Ioan Contrasemneaz[

SECRETAR GENERAL, purcariu D6nu!


