
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

Nr.2473fi2.03.2020

PROCES.VERBAL

incheiat azi 12.03.2020 cu ocaziagedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, judepl
Mureg.

$edin{a a fost convocatd de crtre Primarul comunei Albegti prin Dispoz ilia nr.T2din data de26'02'2020 cu anexa cuprinzand proiectulordinii de zi, in conformitat".u p..r.ierile art. l33,art.l34 siart.l35 din oUG nr.5712019 privind codul Administrativ. 
wL"\JJ) sr!rrJ-

Dispozi{ia impreun[ cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hotdr6ri gi toate materialeleinscrise pe ordinea de zi, pfecum qi procesul-verbal al gedinlei anterioare, au fbst puse la 6ispoziliadomnilor consilieri c6t 9i comisiilor de specialitate nr.l,i $i 3 - Economica, Juridica gi Social-culturadin cadrul consiliului local, prin transmitLre pe cale electronicr.
De asemenea publicitatea qedinfei s-a realizat prin afiqare a la aviziem l institufiei qi prinpublicarea tuturor materialelor de gedinfd pe site-ul 

"o-rn.i Albegti la adresa ***..orunaalbesti.ro.,
a dispozi{iei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreunl cu proiectele de hotdriri qi toate materialeleinscrise pe ordinea de zi, conform procesului-verbal ie afiqare nr.2077104.03.2020.

La gedinfd sunt prezenfi consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Buzogany Ludovic, CosteaDoina, Fintoc Sergiu loan, Maier valeria Adriana, Maier Nicolae, pintea Adrian Ironim, pintea Aurel,Lup Ion Nicolae, Radu Ioan, Savu Ioan, Stroian zahafie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly qi vlad Daniela-Julieta.
Se constatd cd sunt prezenli 15 consilieri locali din totalul de l5 in functie.
Pregedinte de Eedinfd: Suciu Ioan.
Din partea Primdriei comunei tl!.{] participr la qedin{d : primar govrea Nicolae, Secretargeneral Purcariu Ddnu! gi Administrator public Neghin6'cezar.
Domnu.l- pre$edinte de gedinti_declarr qedinfa deschisd gi in conformitate cu prevederileart'135 alin'7 dinoUG nt.57/}}lgprivindCodulAdminisirativprezini|tproiectulordinii deziaqedinfeicu propunerea de aprobare a acestuia, ce cuprinde urmatoarele puncte:
1'Aprobarea procpsului-verbal al gedintei ordinare a Consiliului Local Comuna Albesti dindata de 19.02.2020; -r-- -
2' Proiect de hotiSrdre privind alegerea pregedintelui de gedinta al consiliului l-ocal alcomunei Albeqti pe o perioadl de trei luni;
Iniliator primarul comunei Albeqti.
3' Proiect de hotdrdre privind aprobarea incheierii convenfiei de colaborare intre ClonsiliulLocal Albeqti gi Inspe*gfJrl1.j:]i!. Judelean Myreq pentru aplicareaproiectului de interes public

,,POLITIE - AUTORITATI LOCALE SERVICII iN 'PANTENPNNT 
2020";

Inifiator primarul comunei Albegti.
4' Proiect de hotdr0re privind aprobarea volumului de masa lemnoasr propus pentru recoltareqi valorificare in anul 2020 din fondul foiestier proprietate publicd a unit6{ii aiministrativ teritorialeAlbeEti, a modalitdlii de valorlficare a masei lemnoase Ei a preluril or de vdnzare a acesteia.
Iniliator Primarul oomunei Albeqti.
5' Proiect de hotdrdre privind inregistrarea Primrriei comunei Albeqti in Sistemul Nalionalde Platd online a taxelor qi impozitelor utilizdnd cardul bancar (SNEP) qi modul de suportare acomisionului bancar lautilizarea Sistemului Nalional de pldli;
Ini{iator Primarul comunei AIbe;ti.



2

6. Proiect de hotdrdre privind mandatul acordat reprezentantului autoritdlii locale de a
vota in Adunarea Generald a A.D.I ,,AQUA INVEST MURE$" ajustarea/modificarea preJunilor la apd
potabil[ gi a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A;

Iniliator Primarul comunei Albeqti.
7. Proiect de hot[r6re privind organizarea qi executarea serviciului de transport in regim de

taxi in comuna Albeqti, judelul Mureg;
Iniliator Primarul comunei Albeqti.
8. Diverse - peti(ii cet[feni/intrebdri/interpel6ri/ informlri consilieri.
Se constatd de asemenea cE Primarul comunei Albegti a depus cerere privind suplimentarea

ordinii de zi cu proiectul de hotdr6re privind aprobarea actualizdrii indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA tN SafELE BOIU $l
TOPA" COMLINA ALBE$TI, JUDETUL MURE$ finanlat in cadrul PNDR 2014 - 2020, Submdsura
7.2 - Investilii in crearea gi modernizarea infrastructurli debazd la scard mic[.
Cererea este motivatl de necesitatea urgentd a demar6rii lucririlor de realizare a proiectului tehnic
aprobat.

Domnul pregedinte de qedin!6 precizeazd cd aceste documente au fost transnnise c[tre
consilieri prin pogta electronicl gi comisiilor de specialitate, drept pentru care propune ca in cazul
aprob[rii cereriiacestasSfieincluscapunctul 8peproiectul ordinii dezi,iarpunctul gsSfieDiverse*
peti!i i cetlfen iiintreb[rilinterpel6ri/ informdri cons i I ieri.
Se supune dezbaterilor qi aprobdrii proiectul ordinii de zi, inpreund cu cererea privind suplimentarea
ordinii de zi qi proiectul de hotdr6re aferent. Domnii consilieri nu ridicd obiecliuni cu privire ler proiectul
ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot gi se aprob6 in forma prezentatd prin vot deschis, in
unanimitate ordinea de zi a gedin{ei.

Se supune la vot gi se aprobi in unanimitate proiectul ordinii de zi a qedinlei Clonsiliului
local Albegti din data de 12.03.2020, cu suplimentarea propusd de Primarul comunei Albegti.

l.Avind in vedere punctul nr.L inscris pe ordine dezi, in continuare domnul prer;edinte de
gedin!6 dd cuvdntul domnului secretar general, care, in conformitate cu prevederile art.l38 alin.l5 din
OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobare procesul-verbal al ;edinlei
anterioare a Consiliului local Albeqti ce a avut loc la data de 19.02.2020,precizirnd cd acesta a fost pus
la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe pogta electronicd impreuni cu proiectele dte hotdriri
gi celelalte documente de gedinld.

Domnii consilieri nu ridicd obiec{iuni cu privire la con}inutul procesului-verbal al gedintei
anterioare, drept pentru care se supune la vot ;i se aprob[ in forma prezentatd, prin vot deschis, in
unanimitate, dupd care este semnat de cdtre pregedintele de gedin![ gi de cltre secretarul general.

In continuare domnul pregedinte de gedinld supune spre dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea
de zi a gedinlei.

2. Domnul preqedinte de;edin{I supune spre dezbatere punctul nr.2 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedinld al Consiliului Local al comunei
AlbeEti pe o perioadd de trei luni.

Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrAre.
Domnul preqedinte de gedinfl invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hotdrAre in ordinea inscrierii la cuvdnt, gi sE facd propuneri pentru alegerea preqedintelui de gedinli.
Domnii consilieripropun pe doamna Vlad Daniela-Julieta.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nu sunt alte inscrieri la cuv0nt drept pentru care se supune la vot proiectul de hotf,rdre integral

gi cu l5 voturi "pentru",0 "impotriv5" qi 0 "ab1ineri" se adoptl Hotir0rea nr.11112.03.2020 privind
alegerea preqedintelui de gedinfi al Consiliului Local al comunei Albeqti pe o perioadl de trei luni,
a doamnei Vlad Daniela-Julieta.

de zi:
3.Domnul preqedinte de;edin(i supune spre dezbatere punctul nr.3 inscris pre orclinea



Proiect de hotdrAre privind aprobarea incheierii convenfiei de colaborare intre C6nsiliul
l,ocal Albegti qi Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Myre; pentru aplicarea Proiectului de interes public
,,POLITIE _ AUTORITATI LOCALE SERVICII iN PERTPNERIAT 2020".

Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotdrdre.
Se constat6 cI au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul preqedinte de qedinld invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea p,roiectului

de hotirdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care preqedintele de qedin![ supLrne la vot

proiectul de hot[rdre integral gi cu I 5 voturi "pentru", 0 "impotriv[" qi 0 "ablineri se adoptl Flotirirea
nr.12112.03.2020 privind aprobarea incheierii conven(iei de colaborare intre Consiliul Local
Albqti qi Inspectoratul de Poli(ie Jude(ean Mure; pentru aplicarea Proiectului de interes public
,,POLITIE -AUTORITATI LOCALE SERVICf iN PANTPNERIAT 2O2O''.

4.Domnul preEedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotdrdre privind aprobarea volumului de masa lemnoasd propus pentruL recoltare
qi valorificare in anul 2020 din fondul forestier proprietate publicd a unitalii administrativ teritoriale
Albeqti, a modalitdlii de valorifi care a masei lemnoase qi a preluril or de vdnzare a acesteia.

Se dI cuv6ntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotirdre.
Domnul Primar precizeazd, ci a propus prin acest proiect, suplimentar fali de anii trecu{i,

acordarea cantitatii de maxim 5 metri steri familiilor care au incilzire exclusiv cu lemne.
Se constatl cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de spec,ialitate.
Domnul pregedinte de gedinld intreabi daci mai sunt Ei alte inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de qedinld su supune la vot

proiectul de hotdr0re integral gi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotrivd" gi 0 "ablineri se adoptl 1l.ot5rffrea
nr.13/12.03.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasl propus pentru recoltare qi
valorificare in anul 2020 din fondul forestier proprietate publicl a unitl{ii administrativ
teritoriale Albeqti, a modalitS{ii de valorificare a masei lemnoase qi a prefurilor de vinzare a
acesteia.

S.Domnul preqedinte de;edin(5 supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotir6re privind inregistrarea Prim6riei comunei Albegti in Sistemul Nalional de
Plat6 online a taxelor 9i impozitelor utiliz6nd cardul bancar (SNEP) gi modul de suportare a comisionului
bancar lautilizarea Sistemului Na{ional de pl6{i.

Se dd cuv6ntul domnului Primar pentru prezentarcaproiectului de hot6r6re.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul preqedinte de qedin!6 inviti pe domnii consilieri si treacd la dezbaterea pr:oiectului

de hotdr6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de qedinld supurne la vot

proiectul de hotlrAre integral qi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotrivd" qi 0 "ablineri se adoptlHotlrirea
nr.14/12.03.2020 privind inregistrarea Primlriei comunei Albeqti in Sistemul Na{ional de platl
online a taxelor qi impozitelor utilizflnd cardul bancar (SNEP) qi modul de suprortare a
comisionului bancar la utilizarea sistemului Na(ionat de pln{i.

6.Domnul preqedinte de;edin{I supune spre dezbatere punctului nr.6 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hot[r6re privind mandatul acordat reprezentantului autoritilii locale de a vota in
Adunarea Generald a A.D.I ,,AQUA INVEST MURE$" ajustarea/modificarea prefurilor la apiLpotabila
gi a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.

Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectuiui de hot6r6re.
Domnul pregedinte de qedinfa inviti pe domnii consilieri si treaca la dezbaterea proiectului

de hotdr6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Radu Ioan: care este motivul majorlrii tarifelor?



Secretar general: inflalia calculatd pe perioada specificata in avizulA.N.R.s.p.c. anexat 
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documenta{iei dup6 cum puteli observa.
Maier Nicolae: e totusi o,neconcordan!5, in opinia mea, pentru cd din cate imi amintescinflafia a mai fost deja aplicat ain)0rc.
Primar: mi-e greu si cred cr ob{ineau acest aviz in condiliile in care au fbst deja aplicaternajordrile de inflalie cum spune{i . Nu-mi amintesc acum exact, dar dacd au fost majordri de tarife cusiguranfd au fost din alte aauze. 

'

Secretar general: vd rog sd observali cd proiectul nu vizea zd dezbaterea majordrilor de tarifela Aquaserv' ci mandat arca reprezentantului legal pentru discutarea acestor propuneri de tarife in sedintaAGA a ADI Aqualnvest Mures.
Se propune ca mandatul sd se acorde domnului primar 

$ovrea Nicolae.
Se constata c5 au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Nu sunt alte inscrieri la cuvant drept pentru care pregedintele de qedinla supLrne la votproiectul de hotdrdre integral gi cu 15 voturi "pentru;', 0 "impotrivr,, qi 0 ,,abfineri 

se adoptr Ftotir0reanr'15/12'03 '2020 privind mandatul acordat reprezentantului autoritr(ii locale de a vota inAdunarea Generalr a A'D'I ,,AQUA INVEST rvrunrs" ajustarea/modificarea prefurilor la aprpotabili qi a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a s.c compania Aquaserv S.A.

7'Domnul preqedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.7 inscris pe ordineade zi:
Proiect de hotdrdre privind organizarea;i executarea serviciurui de transport in regim de taxiin comuna Albe;ti, judeful Mureg.
Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotardre.Domnul pregedinte de gedinfd invitd pe domnii consllieri s[ treacd la dezbaterea pr:oiectuluide hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Pintea Adrian: la sta{ia d.-lu*1. de_pe str.Na{ionald, l6ng6 sta}ia de la podul per;te valea$apartocului, cum e evidenliatd in art.58 din i.gurur"ni, nu ,-u specificat numf,rul locuril.r de taxialocate. Am dori sI se aloce gi aici un numdr de locuri taxi.
Radu Ioan: serviciul te taxi este un serviciu de utilitate publici ce are caracter permanent,fapt ce ar trebui respectat de lucrdtorii taxi.
Secretar general: legea 38/2003 specifici clar acest lucru iar lucrdtorii taxi ar trebui s6cunoascd aceste prevederi gi sd se conformeze astfel inc6t sd asigure p.rr;r;;i;.
Radu Ioan: cu toate acestea, totuqi, ca s5 fie clar pentru toat6 lumea insistSm sd fie prevSzutin Regulament gi aceast5 obligativitate aasiguiariip..*un"ri.i serviciului de taxi 24 de oredin 24, fiindobligatoriu qi necesar ca cetdlinii, la nevoielsa poata u.n.ri"iu de un taxi c;iili, qi pe timp de noapre.Secretar gene_ral: se va completa Regulamentulconform celor solicitate.
Se constatd cr au fost depuJe avizeliconsultative favorabire ale comisiilor de speciralitate.Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedinfa supune la votproiectul de hot[r6re integral gi cu l5 voturi "p.nt.uj', 0;;iriot.iua,, qi 0 ,,ablineri 

se adopti Hotrr'reanr'l6ll2'03'2020 privind organizarea gi executu."u .".ni"iului de transport in regim de taxi incomuna Albegti, jude{ul Mureq.
8' Domnul preqedinte de qedin{5 supune spre dezbatere punctului nr.g inscris peordinea de zi:
Proiect de hotdrare privind aprobarea actualizdrii indicatoriror tehnico-economici pentruproiectul ,,ExrlNDERE RETEA DE cANALTzARE rrapNarenrlN iaitLE Boru gr ropA,,coMUNA ALBE$TI' JUDETUL MURE$ finan{at in cadrul PNDR 2ot4 - zozo, Submdsura 7.2 -Investi{ii in crearea gi modernizarea infrastructurii d,e bazdra scard micd.
Se dr cuvantul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotdr6re.Primar: avdnd in vedere difereniele intre proiectul inilial qi modificirile care au s;urvenitasupra acestuia pe parcurs, despre care.am discutat a.;u gi cu arte ocazii,este obligatorie refacereastudiului de fezabilitate , actualizareaindicatorilor,"rrriJ"-J."nomici ce intervin in acest proiec,t.
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Pe de alta parte va informez ca nu avem voie s5 depdsim valoarea totald a proiectului, side asemenea este interzis sa efectuam lucrari pe domenii private, asta apropo de schimbarea traseilo,pentru retele in unele zone.
Domnul preqedinte de qedinfd invita pe domnii consilieri s[ treac[ la dezbaterea proiectului

de hotlrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Tamasi Karoly: dar noi am bagat bani si pe privat in trecut.

Primar: e adevarat, dar erau bani din bugetuipropriu, local, si nu din finantari externe, si incazuri bine justificate ca necesitate si urgenta.
Mai precizez cainunele zone nu s-a inceput inca pentru ca nu se cunosteau cotele drumurilor,in altele acestea sunt practic impuse de relieful terenului, di asemenea am fost intrebati de ce evitamstatiile de pompare.

Raspunsul cel mai clar si corect este ca sunt vulnerabile si pot crea probleme; asta pentru ca toate acestestatii nu dispun de generatoare. Ele ar fi trebuit din start sa fie prwa zute cugeneratoare astfel inc6t incazul unor eventuale intreruperi de curent sa nu fie probleme. Dar la acest punct din pacate proiectantiisunt cei care au un minus, iar noi nu ne-am gandit la acest aspect.
Tamasi Karoly: in Sighisoara toate strazile aproape au astf'el de pompe si nu au fost;rrobleme.Iar, pe de alta parte, orice Primdrie detine cel putin un generator pentru situatii de urgenta.
Domnul pregedinte intreab[ dacd mai sunt alte inscrieri la cuvant.
Se constata cE au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Nu sunt alte inscrieri la cuvant drept pentru care pre;edintele de gedin![ supune la vot proiectul dehotdrdre integral $i .cy 15 voturi "pentru,,, 0 ,,impotriv6,, gi 0 ,,ablineri se adoptr Hotir6reanr'17/12'03'2020 privind aprobarea actualizrrii indicatorilor tehnico-economici pentru ;rroiectul

"EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA iN iei[in BorU gr TOpA,,COMUNA ALBESTI, JUDETUL MURE$ finan(at in cadrul PNDR 2014 - 2020, Submdsura 7.2- Investifii in crearea qi modernizarea infrastructurii de bazdlascari micI.
9'Domnul prepedinte de qedinfi supune spre dezbatere punctului nr.9 inscris pe ordineade zi:.

D iverse - petif i i cet6feni/intrebdri/interpeldri/ informdri cons i I ieri.I'in prima pa\e a acestui punct domnul p..q.aint" supune atenliei cererile/petiliile cetdfenilor
adresate autoritItilor locale, dupd cum urmeazd.

l'Cererea nr'1417/2020 a fundafiei Maranatha Romale, care solicitd o parte din cimitirulortodox pentru locuri de veci.
Suciu Ioan: acolo sunt mai murte culte care folosesc cimitirur.
Maier Nicolae: au si ei cultul lor, insa si biserica ortodoxr are un comitet al biseric;ii care iadeciziile inclusiv cu privire ra cimitirere care ii apar{in.
Ca urmare consider ca trebuie sa se adreseze bisericii si nu Consiliului local.
Buzogany Ludovic: dar totusi ar mai fi disponibil loc si pentru culta [or?
Primar: propun formarea unei comisii caie sa constate situatia juridica si in fapt la fatalocului.
Propunerea este aprobatd in unanimitate consilierii locali propundnd formarea comisiei dincare sd facf, parte Primarul qi experti topografi pentru constatarea la faialocului.
Primar: doresc sa va fac unele informari si precizari referito; i; problema coronavirus.Asadar la aceasta ora au fost inregistrate 7 cazuride izolaie. Am convocat comitetul local pentru situatiide urgenta cu care am stabilit primele masuri in acest sens sambata2g .02.2020. Amluat legratura cuDSP Mures in urma acestei sedinte, le-am-comunicat ca persoanele in cauzanu declara adevarul si nuprea respecta regimul de izolare la domiciliu, trimitand copiii la magazinedupa tauturi alcoolice.Maier Adriana: se specificd undeva ce arimente trebuiesc asigurate?

Primar: nu, dar am avut situafii de-a dreptul tragic- comice ii sensul c6 au lEcut mofturi la meniul zileicomandat si asigurat de noi de la restauiant. ca sa vedeti pana unde au mers cu pretentiile, cu titlu deexemplu: au solicitat numai ceafa de porc, au solicitat ligari , b[uturd , ,i,-in pt* ne-au reclamat laInstitufia Prefectului cum ca ii {inem in izolare fl[manzi, c"u toate ca le-am asigurat toate cele trei mese



6pe zi' Cu alte cuvinte, spus mai pe romanegte, efectiv Ei-au b[tut joc de noi. Mai mult decat atat,;i-
au montat boxe in exterior, prin curte, si au petrecut zi si noapte, deranjand si linistea publica.

DSP-ul a raspuns la un moment dat ca daca nu u, simptome sunt sanatogi si ca trimitadeverinte pentru locul de muncd si scoalS. Cu toate cd am comunicat DSp-ului ca aceste adeverinte nuconstituie un act valid care certifici stare lor de sdndtate, au trimis doar acele adeverinle.
Culmea, persoanele in cauzanu sunt inregistrate nici la medicul de familie , nu detin nici loc

de munca iar scoala este oricum suspendata, asa ca aleste adeverinte ale DSp oricum nu le foloseste.
DSP-ul a rechzitionat un hotel in Sovata pentru cazurile de carantina. De altfel toate

persoanele care vin din zona rosie trebuie sa intre obligatoriu in carantina. Speram sa nu avem astfel decazuri.
Vlad Daniela-Julieta: ar tre.bui luate masuri pentru stoparea migratiei in prirnul rand acetatenilor de etnie roma de pe valea Albestiului, stiut fiina faptul ca acestia fircula ,ui tot timpul, intoate partile, si reperezinta un risc.

De asemenea ar trebui dezinfectate toate mijloacele de transport.
Propun de asemenea sistarea activitatilor in salile de sport pe toata perioada c6t cursurile

scolare sunt suspendate.
Consilierii Iocali sunt de acord cu propunerea doamnei Vlad Daniela-Julieta gi aprobd inunanimitate suspendarea tuturor activitatilor in ialile de sport de pe raza comunei Albesti, pe intreagaperioada de suspendare a activitatii scolare.
Primar: la sedinta de azi de la Institutia Prefectului ni s-a recomandat dealtfel in primul rand

sa evitam pe cat posibil producerea panicii in randul populatiei si s-a recomandat , inclusiv cetatenilor,
sa urmareasca cu precadere sursele de informatie oficiale, cum ar fi site-urile prefecturii, DSp, MAI,
comunicatele oficiale, si mai putin stirile, contradictorii adesea, din massmedia.

IL in-parteu u douu a punctului nr.9 de pe ordinea de zi se acord[ cuvantul consilierilor
locali pentru interpelEri/intrebdri, in ordinea inscrierii la cuvdnt.

l'Radu Ioan: ce se mai stie de pasajul CFR? Am inteles ca lucrarile pe tronsonul Ca{a-Sighigoara au fost sistate deocamdata si nu stim daca ni se mai da acordul pentru pasaj.
Pintea Aurel: eu stiu ca in maxim 2 saptamani incep lucrarile.
Primar: eu am incercat sa fac o programare la Bucuresti la directorul CFR in audienta si mis-a explicat care este procedura de lucru, mai precis audienta poate avea loc dar la care conformprotocolului trebuie sa participe si personalu tehnic, de specialitatein domeniu, mai precis impreuna cuproiectantul si constructorul. Saptamana viitoare, in principiu, mi-am propus ,u ,,"rg la Bucuresti insadepinde si de evolutiacrizei coronavirus.
Maier Nicolae: sunt semnale cum ca s-ar inchide accesul in si din Bucuresti in uLrmatoareaperioada.

Z'Lup Nicolae: sr se repare parapetul de Ia dig spre Boiu despre care tot spun de ceva vreme.
Tamasi Karoly: pai, e clar, cine a deteriorat parapetul are obiigalia sa-l si repare.
Primar: noi reparam, dar vinovatul sa plateaica.
Lup Nicolae: are asigurare.
Primar: nu stiu ce acopera asigurarea, stiu doar ca nu m-a cautat persoana in cauzasa discutecu noi.
3'Stroian zahatie: sa facem demersurile necesare astfel incat tronsonul de drum europeanincepand de la casa candea si pana la statia Petrom , adica circa 8 kilometri, sa fie reparat. De aceastaportiune nu se ingrijeste nimeni, desi din cate stiu apartine de municipiul Sighisoara . N{unicipiulSighisoara consider ca face un abuz prin acest fapt, iar daca nu este capabil sa administreze drumul atuncisa il predea Administratiei Nationale a Drumurilo., sa, cum se numeste acum ,Companiei Nalionale deAdministrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Primar: am facut comanda alaltaieri pentru reparatii in zona.lntre Sighisoara si CNAIRexistd incheiat un protocol in acest sens, aprobut p.in hotarare de guvern.
Stroian zaharie: atunci ii putem acuzape cei de la Sig-hisoara de proasta administrare.
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Tamasi Karoly: sd facem o adresd cdtre Administralia Nalionali a Drumurilor qi sd-i

sesizlm in acest sens.
Primar: am facut si responsabila este municipiul Sighisoara.
Stroian Zahatie: consider ca problema trebuie mediitizatir. pentru ca sI qtie gi cetdfenii pe de

o parte cd de starea proastd a drumului nu se face vinovatd comuna Albegti , iar pe ae atta. parte, tot
comuna Albeqti este cea care pl6tegte repararea gi intre{inerea acestui tronson, cu toate ca nu il are in
administrare.

Tamasi Karoly: consider cE ar fi utilS in primul rdnd sesizarea municipiului Sighiqoara sd
repare drumul gi sa-gi respecte obligaliile pe care le are conform protocolului, iar daia nu estJcapabil sa
predea tronsonul cdtre Administrafia Na{ionalr a Drumurilor.

Primar: am sesizat dealtfel de mai multe ori CNAIR, maiales in perioada de iarnd c6nd erau
necesare deszlpeziri le.

Stroian Zahatie: sd reintroducem transportul public prin Albeqti, in acest sens s6 rnergem sdvorbim la S.C. ATT.
Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul preqedinte de gedinld declar6

inchise lucrdrile gedinfei consiliului local Albegti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal
azi 12.03.2020.

PRE$EDINTE DE EDINTA,
Suci Contrasemneazd

SECRETAR GENERAL, purcariu Danu!


