
PROCES-VERI}AL
Nr.1157 din 14.02.2019

incheiat azi 14.02.2019 cu ocazia qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, judelul
Mureq.

$edinla a fost convocat6 de c[tre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.43 din data de
08.02.2019. Invitafia nr.1026/08 .02.2019 cu convocatorul qedin{einr.1027l08.02.2019,precum qi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere pe cale
electronicS. De asemenea publicitatea gedinfei s-a realizat prin afigareala avizierul institufiei a ordinii de zi a
convocatorului gi dispozi{iei primarului, conform procesului-verbal de afigare nr. 1028 la data de 08.02.2019 qi prin
publicarea tuturor materialelor de gedinfl pe site-ul comunei Albeqti la adresa www.comunaalbesti.ro.

La gedinld sunt prezenfi consilierii locali: Boitoq Aurel, Buzogany Ludovic, Costea Doina, Fintoc
Sergiu Ioan, Lup Ion Nicolae, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea Adrian Ironim, Pintea Aurel, Radu loan,
Stroian Zaharie, Suciu loan, Tamasi Karoly.

Se constat[ cI qedinta este statutar[, fiind prezenli l3 consilieri locali in funcfie din totalul de 15, fiind
absenti consilierii Boeru Ion Adrian si Maier Valeria Adriana.
Pregedinte de gedint6: Radu Ioan
Participd la gedin![ din partea Primdriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.Purcariu
Ddnu!. Consiliul local este legalintrunit.
De asemenea se constataprezenta in sala de sedinte a domnului Cismag Daniel domiciliat in sat Jopa nr.44.

Preqedintele de gedin{d, domnul Radu Ioan, declard deschisd gedin}a Consiliului local qi d[ cuv6ntul
domnului secretar Purcariu D[nu[ care supune spre aprobare procesul-verbal al ;edin]ei anterioare ce a avut loc in
data de 17.01.2019, precizdnd ci acesta a fost pus la dispozi{ia consilierilor impreund cu documentele de gedinfd.

Se supune la vot gi se aprobi cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.395 incheiat cu ocazia
qedinlei ordinare a Consiliului local din data de 17.01 .2019.

Pregedintele de gedin{[ prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscris[ in Dispozi{ia nr.43l08 .02.2019 a
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii retelei gcolare de pe raza Comunei Albegti pentru anul qcolar
20 19 -2020. Iniliator : Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasd propus pentru recoltare gi valorificare in anul
2019 din fondul forestier proprietate publicd a unitalii administrativ teritoriale(U.A.T.) Albeqti, a modalitdlii de
valorificare a masei lemnoase gi a pre(urilor de vdnzare a acesteia. Initiator : Primarul comunei Albesti.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand
minoritatii rome pentru anul 201 9. Iniliator : Primarul comunei Albeqti.
4. Proiect de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local, munca in folosul comunitatii pentru anul
2019. lnitiator: Primarul comunei Albesti.
5. Proiect privind aprobarea incheierii conventiei de colaborare intre Consiliul Local Albesti si Inspectoratul de
Politie Judetean Mures pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC ,,POLITIE-AUTORITATI
LOCALE SERVICII DE PARTENERIAT";
Initiator: Primarul comunei AIbesti.
5.Diverse.

in urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate ordinea d,e zi asedintei.
Domnul presedinte de sedinta Radu Ioan propune ca inainte de a trece la discutarea punctelor inscrise

pe ordinea de zi sa se dea cuvantul domnului Cismaq Daniel, ca sa nu fie nevoit sa astepte pana la sfarsitul sedintei
Consiliului local. Consilierii locali aproba in unanimitate, drept pentru care se da cuvantul domnului Cismaq Daniel.

Domnul Cismaq Daniel arata ca s-a prezentat in sedinta pentru sustinerea petitiei sale scrise adresate
Consiliului local si primarului comunei Albesti. Se constati cd cererea nu a fost inregistrat[ la registratura Primdriei
Albegti, urm6nd a fi inregistrati dupd gedint6.

Prin petilia in cauz[ domnul Cismag Daniel, in calitate de ceti]ean al comunei Albeqti, sesizeazdfaptul
c5 degi existi o firmd de colectare a deqeurilor menajere din gospoddrii, respectiv S.C. Schuster Ecosal S.R.L
Sighiqoara, care opereaz[ gi in satele Boiu gi Topa, existd inc[ multe persoane care se sustrag obligaliei de a
contracta pubele de gunoi de la firma sus citat6, prefer6nd sd iqi depoziteze gunoaiele rezultate din gospoddrii la
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marginea drumurilor, in albia vaii Rogoz dar ;i pe terenurile algricole ale sltenilor infest6nd astfel solul gi apele,
in plus inpactul vizual al depozitelor de gunoaie nu este deloo plScut. Solicitd sd se ia mdsurile care se impun , de
urgenta, lindnd seama gi de faptul cd odata cu incilzirea vremii se anticipeazd cd situalia va deveni tot mai gravi
odati cu inceperea lucririlor de igienizare a locuintelor gi gradinilor, astfel incdt se solicitd autoritAlilor locale si
procedeze la luarea de mdsuri concrete pentru stoparea acestui fenomen, sanclionarea celor care se fac vinovali de
astfel de fapte gi totodat[ s[ se procedeze la curalarea gi igierrizarea zonelor in cauzd..

Domnul Cismag Daniel asigura de asemenea autoritAtile cd va acorda personal sprij inul, dar ;i impreuna
cu familia gi ceilalli cetdleni care doresc sd se implice in aceasl6 ac{iune, pentru ca impreuni si eradicheze ac{iunile
unor cet[leni care incalcl normele de bun sim], convieluire sociald, normele legale ;i pun in pericol sdnitatea
public6.

Domnul Tamasi Karoly, cu acordul pregedintelui Ce ;edin!d, propune sd se solicite de la S.C. Schuster
Ecosal S.R.L. o listd cu persoanele care au incheiate contractale pentru pubele in comuna Albegti.

Domnul Stroian Zaharie, cu acordul pregedintelui de gedin{i, propune sd se includd o taxd speciald in
impozitul anual in func{ie de numlrul de membrii de familie ce locuiesc impreund intr-o gospod[rie.

Domnul Maier Nicolae, av6nd acordul preEedintelui de gedin\d,, precizeazd cd ridicarea tuturor
gunoaielor existente presupune o muncd titanicf,, mai ales ci irr general acestea sunt de dimensiuni mari, fiind vorba
de exemplu de piese de mobilier, degeuri electrocasnice mari, amestecate cu alte tipuri de degeuri, inclusiv moloz
gi materiale de construclii.

Domnul primar $ovrea Nicolae intervine gi, avdnd acordul preqedintelui de gedin!6, aratd ci sunt 3

directii in principal in chestiunea depozitirii gunoiului qi anurne :

l.ln conformitate cu prevederile legale in vigoare gi ca urmare a programelor de mediu suntem obligali sd colectdm
selectiv degeurile in pubelele ce urmeaz[ sI le distribuim ;

2.Educa{ia oamenilor este un factor important ;

3.To!i cetdlenii doresc ordine qi cur6{enie, insd nimeni nu respectd nimic gi se solicit6 autoritAtilor locale sa
intervind, postdnd fel qi fel de fotografii pe paginile de facebook, insl nimeni nu ia nici o inifiativd cetd{eneasc5 ca
de exemplu in sensul divulglrii concrete a lEptuitorilor , chiar mustrarea acestora , sau acliuni colective de cur5lire
a zonelor problemS.

Autoritilile locale sunt depdEite, mai ales ci numd.rul angajalilor primiriei este limitat gi neputdnd face
fa!6 acliunilor antisociale, dacd nu au asentimentul real al cet6fenilor in desligurarea ac{iunilor de pdstrare a ordinii
;i curdleniei gi implicit educarea continu6 a celor certa(i cu legea gi cdrora le lipsegte rdspunderea civicd gi bunul
sim!. Mai precizeaza ca s-a ajuns cu depozitdri de degeuri p6nd la intrarea in comuna Vdndtori gi mai mult decdt
atdt, prin pldurea spre satul $apartoc.
Primdria a dorit la un moment dat sd amplaseze containere mari pentru diversele de;euri , in cAteva puncte de pe
raza comunei Albegti, respectiv Boiu qi Topa, insl tot cetSlenii au fot cei care s-au impotrivit din motive de sdndtate
publicS.

Tamasi Karoly intervine gi av6nd aprobarea preEedintelui de gedin{d, precizeazd in continuare ci tocmai
din aceste motive toli cetdlenii trebuie obligali sd incheie contractele de inchiriere cu Schuster Ecosal S.R.L.

Domnul preqedinte de gedinla Radu Ioan propune ca serviciul de pazd s5 supravegheze mai atent aceste
zone gi s5 ia mdsurile legale care se impun pentru sanctionarea celor surpringi cd arunc6 degeuri in locuri nepermise.

Domnul Cezar Neghin[, cu acordul pregedintelui de gedin{6, propune montarea unor camere video
suplimentare focalizate pe aceste zone qi in ceea ce priveqte supravegherea cu telefonul mobil, considerd ca fiind
utilS aceastd aplicalie in mlsura in care pot fi implicali in supraveghere Ei consilierii locali gi care astfel pot urmdri
gi ei indeaproape eventualele evenimente.

Domnul Maier Nicolae, cu acordul pregedintelui de gedinld, intreabA care ar fi pasul urmdtor.
Domnul Cezar Neghind rdspunde ci in primul r6nd ar putea fi mai ugor depistali gi traEi la r6spundere

cei rispunzdtori.
Domnul primar intervine Ei avdnd aprobarea pre;edintelui de gedinli precizeazd ca o alt[ mdsurd ar

putea fi ca dupa identificarea autorilor dupi care sa li se returneze gunoiul in gospodirie.
Domnul viceprimar Boitog Aurel av6nd acordul preEedintelui de Eedinla, precizeazA c6 administratorul

S.C. Schuster Ecosal S.R.L. a fost in vizitd prin Primiria Albegti ocazie cu care a declarat cd serviciul de colectare
a deqeurilor menajere pe raza comunei Albegti s-a eficientizatde la data la care primdria a procedat la notificarea
cet6{enilor privind obligalia de a incheia contractul de salubrizare cu firma Schuster Ecosal S.R.L. Sighiqoara.
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Tamasi Karoly intervine, qi avdnd aprobarea pregedintelui de gedin!6 propune sd se inainteze o adresd

cdtre Schuster Ecosal S.R.L. prin care sd se solicite comunicarea listei cu persoanele contractante de pe raza
comunei Albegti, funclie de care sd se depisteze persoanele care nu au incheiate contracte de salubrizare gi care
urmeazd si fie notificate in acest sens Ei, dupd caz, sanclionate pentru depozitare necorespunzatoare, poluare, etc.
Consilierii locali sunt de acord cu propunerile licute.

Domnul primar $ovrea Nicolae spune c[ este de acord cu propunerile fEcute gi ca urmare se va proceda
la emiterea solicitdrii citre Schuster Ecosal S.R.L. Sighigoara in sensul comunicdrii listei cu evidenla contractelor
incheiate pe raza comunei Albegti, de asemenea se va proceda la notificarea in continuare a persoanelor care nlr
in{eleg cd au obliga}ia sd incheie contracte de salubrizare. Precizeazd cdvor fi luate mEsurile care se impun repsectiv
amplasarea mai multor camere video in special in zonele cu probleme, gi drumurile de acces citre zonele unde se

devarsi nelegal degeuri menajere, tragerea la rispundere a lZptuitorilor. De asemenea precizeazd, ci de un real folos
ar fi informarea , ar[tdnd c[ informarea nu presupune doar obligalia din partea Primdriei Albeqti, ci mai degrabd
schimbul de informalii reale gi concrete care ar trebui s[ vini ;i din partea cetilenilor in special in aceast[ problemd
a depozitdrii deqeurilor, care implici rdspunderea civicl gi morali a fiecirui locuitor al comunei.

Domnul pregedinte de gedin!6 intreabi daci mai sunt gi alte interven{ii pe acest subiect gi cum nu mai
sunt mullumegte domnului Cismag Daniel pentru prezenli. Domnul Cismag Daniel mulfumegte la r6ndul sdu pentru
dezbaterea solicitdrii sale dupd care pdrdsegte sala de gedinle.
Domnul pregedinte de gedin!6 trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordine de zi.

Se trece la dezabaterea punctului nr.l de pe ordin ea de zi:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii relelei gcolare de pe raza Comunei Albe;ti pentru anul gcolar
2019-2020.

Domnul pregedinte aratd cd proiectul de hotlrdre impreuni cu anexa privind reteaua ;colard de pe raza
comunei AlbeEti a fost intocmit gi supus spre aprobare la Inspectoratul $colar Judelean Mureg conform prevederilor
legale in vigoare, repsectiv Legea nr.1l20l I a educaliei nalionale precum qi a Ordinului Ministrului Educaliei cu
nr.5.23512018 privind organizarea structurilor de inv5![m6nt pentru anul gcolar 2019-2020.

Domnul secretar, cu acotrdul pregedintelui de gedinld, precizeazd de asemenea ch in urma acestei proceduri
obligatorii conform prevederilor legale menlionate, a fost emis avizul conform nr.I I .11512019 de catre ISJ Mureg,

Ei in urma ciruia releaua gcolarl este avizatd astfel cum a fost propus6, si , ca urmare se supune spre aprobare
Consiliului local Albegti prin prezentul proiect de hot6rdre.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, interventii si cum nu mai sunt sunt solicita avizele
comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la vot si se

aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea structurii relelei Ecolare de pe raza Comunei Albegti
pentru anul Ecolar 2019-2020.

Se trece la dezabaterea punctului nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasl propus pentru recoltare Ei valorificare

in anul 2019 din fondul forestier proprietate publicd a unitAlii administrativ teritoriale(U.A.T.) Albe;ti. a

modalit6lii de valorificare a masei lemnoase gi a pre{urilor de v6nzare a acesteia.
Domnul primar intervine Ei av6nd acordul preEedintelui de gedin{d, face precizarea cd potrivit informa{iilor

transmise de cdtre Ocolul Silvic Sighiqoara, in anul 2018 din vinz6rile de masd lemnoasf, s-a objinut un profit
suficient incdt sd acopere cheltuielile de administrare aferente lucrarilor gi chiar Ei un beneficiu.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt sunt
solicita avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se

supune la vot si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasd
propus pentru recoltare Ei valorificarein anul 2019 din fondul forestier proprietate publiciaunitalii administrativ
teritoriale(U.A.T.) Albeqti, a modalitdlii de valorificare a masei lemnoase qi a pre{urilor de vdnzare a acesteia.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor rom6ni

apartinand minoritatii rrome pentru anul 201 9.

Domnul Tamasi Karoly, av6nd acordul pregedintelui de qedin!6,aratd cd unii cetileni sunt rremullumi1i c[
au copii la gcoala AlbeEti Ei in clase sunt gi mul!i copii ai rromilor din zona Valea Albeqtiului, copii a cdror igieni
este precard, care deranjeazd procesul de educalie.
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Domul primar $ovrea Nicolae , avind acordul pregedintelui de gedint6, precizeazdcd o fundalie care are

un obiect de activitate similar funclioneazi deja in Sighigoara, in spaliile fostei fabrici de confeclii T6rnava S.A.
unde copiii de etnie rom5, negcolarizali, sunt dugi zilnic cu autobuzul, majoritatea din Albegti, gi unde sunt intr-un
program de igienizare, imbracaji , li se acordd hrand. Costul pe zi al transportului este de 85 lei, acest autobuz
transportdndu-i la gcoal[ gi gradinila ;i pe cei ;colarizali.
Nemullumirea este a pdrinlilor copiilor romdni gi maghiari care nu sunt de acord ca cei de etnie roma sa fie
amestecafi in aceeagi clasd cu copiii romAni. Au solicitat sd se flac[ o clas[ separatd pentru copiii de etnie romd ins6
aceasti solicitare nu este bund deoarece nu putem face discriminare intre copii, indiferent de etnie. Oricum a fost
formatd o clasl numai din copii rromi insd aceasta datoritd faptului cd au fost mulli copii rromi care au fost inscrisi
la gcoala tdrziu, dupi ce au fost deja formate celelalte clase; fapt care deranjeazd, pe parinlii copiilor rromi.
Domnul Neghini Cezar intervine qi avdnd acordul pregedintelui de gedin1d, precizeazd ci, pe de alt6 parte, tot din
spusele unor pSrinli romdni, sunt copii de etnie romi care vin la grddinil6 gi qcoalS regulat gi sunt curat imbrdcali.
Domnul Stroian Zaharie intervine , gi avdnd aprobarea preqedintelui de gedinta , sesizeazd faptul cE pentru copiii de
etnie romi sunt acordate o serie de stimulente qi de ajutoare pentru invSldmint, ca urmare propune ca in egall
mSsurd sI fie acordate gi copiilor romdni gi maghiari, sprijin material pentru copiii care doresc sd inve{e Ei sd urmeze
o specialitate de exemplu in Sighigoara.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt sunt solicita
avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la vot
si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea
cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2019.

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local, munca in folosul comunitatii pentru anul

2019.
Domnul secretar intervine gi avind acordul pregedintelui de gedin{d, precizeazd, cd pe ldng6 beneficiarii

ajutorului social conform prevederilor Legii nr.4l61201l, planul de m[suri privind muncain folosul cornunitAlii a
fost extins ;i pentru persoanele condamnate prin hotirdrijudecdtoregti, pentru cd pe raza comunei Albegti sunt
persoane care in urma unor procese avute pe rolul instanlelor de judecata au condamnate la muncd in folosul
comunitSlii sau a caror pedeapsd a fost transformati in muncd in folosul comunitalii.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt se solicita
avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la vot
si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local. munca in folosul
comunitatii pentru anul 2019.

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 de pe ordinea de zi:
Proiect privind aprobarea incheierii conventiei de colaborare intre Consiliul Local Albesti si Inspectoratul de

Politie Judetean Mures pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC ,,poLITIE-AUTORITATI
LOCALE SERVICII DE PARTENERIAT";

Domnul Maier Nicolae intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedint[, precizeazd, cd in textul
convenliei este strecuratd o eroare de redactare gi anume termenul pind la care convetia este valabila, fiind trecut
31 .12.201 8 in loc de 3 I . 12.2019.

Domnul secretar , cu acordul pregedintelui de ;edin!d, rdspunde cd a sesizat eroarea care poate fi corectatd.
Domnul Maier Nicolae sublineazi necesitatea prezentirii raportului sau deviz tehnic de specialitate privind

eventuale costuri in caz de defec{iuni ale autovehiculelor echipelor IPJ pe timpul deplasdrii in comuna Albegti
pentru intervenfii, gi care , conform conveliei, va fi supus spre aprobare Consiliului local Albe;ti.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt sunt
solicita avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se
supune la vot si se aproba in unanimitate proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii conventiei de
colaborare intre Consiliul Local Albesti si Inspectoratul de Politie Judetean Mures pentru aplicarea
PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC ,,POLITIE_AUTORITATI LOCALE SERVICII DE
PARTENERIAT".
Se trece la punctul nr.6 de pe ordinea de zi: Diverse.

Domnul primar $ovreaNicolae, avdnd acordulpregedintelui de;edinfd, anuntdconsilierii locali ca s-a



primit avizul din partea ANAP pentru organizarea licitaliei Proiectul tehnic gi a lucrdrii de execulie a
Proiectului "Extindere canalizare in Boiu Ei lopa".

De asemenea menlioneazd necesitatea convocdrii unei gedinle extraordinare pentru aprobarea inilierii
procedurilor de atribuire a suprafelelor de pdsune existente in administrarea comunei Albegti, gi asupra c[rora se
executi in continuare lucrarile topo qi de amenajament pastoral impuse de lege. Proiectul trebuie aprobat p6na la
data de 1 martie 2019, conform prevederilor legale in vigoare.

Domnul Suciu loan intervine qi av6nd aprobarea preqedintelui de ;edin{d, aratd, cd din informa{iile sale gtie cd
O.G' nr.34l2013 privind administrarea pdgunilor a fost modificatd in sensul cd au acces prioritar la suprafelele de
pdgune fermierii locali, care au folosit cel pulin 5 ani pagunea precum gi tinerii fermieri.

Domnul primar , cu acordul preqedintelui de gedin!5, rdspunde ci contractele se incheie prin licitalie iar in acest
context contractul este unul economic fiind guvernat de principiul cererii ;i ofertei.

Domnul secretar , cu acordul pregedintelui de gedin!6 , prezintdcererea Companiei Nlionale PoEta Romana S.A.
prin care aceasta solicitd si nu mai fie agreatd majorarea tarifelor de inchiriere qi sI se negocieze menlinerea sau
chiar reducerea acestora ca urmare a cursului valutar ascendent gi a bugetului insuficient alocat pentru anul 2019,
aferent spafiului inchiriat pentru unitatea Pogta Romdn6, in incinta Primdriei Albe;ti .

Domnul pregedinte de gedinla intreabd care sunt prevederile contractuale in acest sens, func[ie de care se va
calcula chiria.

Domnul secretar, av6nd acordul pre;edintelui de qedinf6, rdspunde cd in conformitate cu prevederile
contractuale chiria asupra spaliului respectiv se majoreazd cu indicele de infla!ie , nefiind identificate alte prevederi
care sd ducl la majordri de chirii.

Domnul pregedinte de ;edin{5 propune ca s[ se aibd in continuare prevederile contractuale in acest sens,
indexarea cu rata inflaliei nefiind , in opinia sa, o majorare in fapt a chiriei. Consilierii locali sunt de acord cu
propunerea domnului pregedinte.

In continuare domnul presedinte de sedinta acorda cuvantul consilierilor locali, in ordinea inscrierii la cuvant.
Domnul Stroian Zaharie supune atenliei starea critic[ a drumului din cartier Livezi care a devenit aproape

impracticabil datoriti gropilor. Pe de altd parte cunoagte activitatea gi implicarea primarului comunei care trimite
aproape sdptdmdnal maEini cu pietrig pentru astuparea gropilor din zona, insd acesta este repede imprdgtiat datoritd
traficului.

Domnul primar , cu acordul preEedintelui de gedinld, rdspunde cI se are in vedere reabilitarea gi asfaltarea gi a
acestei zone insd problema o reprezinta ganlurile de scurgere a apelor pluviale, alineamentul drumului fiind
considerabil mai inalt decdt propriet6!ile oamenilor, iar in aceste condilii trebuiesc gdsite solulii impreund cu
constructorul contractat pentru a evita deversarea apelor pluviale de pe carosabil in curfi. Executarea unor rigole
pe lateralele drumului ar fi ideal6, insd asta s-ar putea realiza doar dacd nu existd amplasate alte relele de
utilitAti(gaz, electrica, etc), gi evident cu avizul societililor proprietare ale refelelo, r.rp".tir.. Deci proiectarea
unor rigole eficiente, adaptate in zon5, ar fi primordiald dupS care se poate proiecta gi executa drumul.

Domnul Lup Nicolae supune atenliei 2 probleme:
l.Problema parape{ilor de pe digul Tirnavei Mari, in drurnul spre Boiu, gi faptul cI in zon6 sunt alunecdri de

teren care pot pune in pericol siguranla cetifenilor"
2.Stadiul procedurii infiinlarii Poliliei Locale Albeqti.
Domnul primar, av6nd acordul pregedintelui de ;edin!I, rdspunde ci Prim[ria Albegti este de acord cu

amplasarea acelor parapefi, dar asta in condiliile in care bugetul pe anul 2019 va permite investilii in acest sens.
buget care urmezd, sI fie supus aprobdrii Consiliului local. Nu in ultimul rdnd trebuie relinut cd pentru executarea
montajului de parapeli trebuie avut in vedere cd este necesar un proiect gi avizul ABA Mure;.

De asemenea expune problema cdderilor de ap5 pe diverse strdzi, care trebuiesc refEcute, respectiv ldrgite sau
ad6ncite, dupd caz, pentru scurgerea apelor pluviale.

Referitor la alunecdri de teren, domnul primar face precizarea cd. digul este in administrarea Administraliei
Nalionale Apele RomAne, respectiv AdministraliaBazinaldde Apd Mureg, dar la care se va inainta o notificare prin
care vor fi sesizate alunecdrile de teren sesizate in zond,.

in ceea ce priveqte Polilia Locald Ei acest proiect este avut in vedere insd disculia poate fi reluata la discutarea
bugetului.

Domnul Suciu Ioan intervine, si avdnd aprobarea pregedintelui de gedin1a, precizeazd cd in opinia sa ar fi utild
o mai bund protectie a cet5{enilor deoarece sunt persoane care tulburl linigtea gi ordinea public5, dar mai mult de
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atit sunt sesizate furturi ;i spargeri din proprietd{ile private, iar aici este vorba in special de copiii qi adolescenlii
de etnie romd care fac ravagii prin comuna qi in special in satul Boiu.

Doamna Costea Doina sesizeazd faptul ci pe strada CrAngului un cetdlean a deschis un service auto, fErd sd
de{in5 autorizalie in acest sens.

Domnul primar, avdnd acordul presedintelui de ;edin![, rdspunde cd cet[{eanul respectiv a fost notificat sa
prezinte toate documetele legale, respectiv actele de infiinlare si avizele cerute de lege, pentru a fi supus controlului
gi proceduriide autorizare, dup6 cazEi s-a solicitat sd nu obstruclioneze traficul altor autovehicule.

Domnul Fintoc Sergiu Ioan supune atentiei 3 probleme:
l.Solicit6 o mai bund semnalizare a trecerilor de pietoni, in special pe str.Nalionald care este intens circulatd,

prin montarea unor semnalizatoare intermitente, eventual cu acumulatori solari.
2.Propune inchirierea unei maqini de curilat str6zile, motivat de faptul ci dup6 perioada sezonului rece

materialul antiderapant impr[stiat pe strdzi, in special nisipul, se va transforma in mizerie iar acesta va produce mai
tdrziufoartemultprafcarereprezinta unpericol pentrus6nitateacet6lenilorgiinspecial acopiilor.

3.Care este stadiul eliberirii spatiului fostei l6ptdrii, ocupat de domnul Morar C6lin care are magazinul " La doi
pa$i" 

"

Domnul primar, avdnd acordul preqedintelui de qedin!6, rdspunde c[ se vor lua mdsurile necesare pentru
montarea semnalizdrilor intermitente, insi cel mai probabil cd acest lucru trebuie licut de cStre sau cu acordul
Serviciului de Polilie Rutier Sighigoara la care se va emite o solicitare in acest sens.

In ceea ce privegte cur6larea str[zilor se vor c[uta solujii in viitor pentru realizarea curi{eniei, eventual
achizilionarea unei perii de cur6!at.

Domnul Stroian Zaharie intervine, Ei avind acordul pregedintelui de gedinla.precizeazd, cd s-ar putea
cumpdra doar agregatul , repsectiv peria gi auxiliarele necesare care s-ar putea monta pe tractorul pe care deja
Primdria Albegti il de{ine. S-ar putea face astfel o economie.

Consilierii locali sunt de acord. Domnul primar precizeazd, ci trebuie verificatd compatibilitatea
tractorului cu un astlel de dispozitiv.

in ceea ce privegte eliberarea spaliului fostei lSptarii domnul primar rdspunde cd domnul Morar Cdlin
a fost contactat personal de citre el gi ;tie c[ are obliga{ia eliberirii spaliului ocupat abuziv.

Domnul secretar intervine gi avind aprobarea pregedintelui de qedint6,precizeazd ci de asmenea i s-a
trimis prin Po;ta Romdnd o notificare scrisd cu termen de l0 zile pentru eliberare. Se va constata dupd expirarea
termenului dac6 a fost eliberat spaliul iar in cazul in care nu afost eliberat se va continua cu misurile prevdzute de
lege pentru evacuare.

Domnul Tamasi Karoly supune atenliei 2 probleme:
l.Defrisarea vegetafiei , respectiv coroane arbori gi arbuqti, in special in zona Valea Albeqtiului. astfel

incit camerele video sa nu mai fie obstruclionate Ei s[ poat[ fi monitorizati mai clar aceastl zon6.
2.in opinia mai multor cet[{eni s-a imprdgtiat prea mult material antiderapant care a fEcut multa mizerie.

;i in zone in care nu era absolut necesar, material care distruge betonul de la poartd gi rigole, precizAnd ca in opinia
sa acest material ar trebui imprdstiat pe viitor doar in zonele cu probleme, respectiv curbe, risc de inghe! mdrit,
pante.

Domnul primar, avdnd acordul preqedintelui de qedin[6, rdspunde cd nupoate sd faca diferenle intre
cetSleni, pentru ci gi aga sunt mereu persoane nemullumite pe de altd parte, care reclamd contrariul in sensul cd nu
s-a aruncat suficient sau chiar deloc material antiderapant pe strdzi, ceea ce nu este adev[rat. Oricum, trebuie re!inut
c[ nu s-a uzitat de foarte mult[ sare ci mai mult nisip, tocmai pentru a proteja gi carosabilul.

in ceea ce priveqte defrigirile solicitate, se vor identifica zonele cu probleme gi se va curala ce {ine de
domeniul public pentru o mai buna focalizare a camerelor video.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu
mai suntdeclarainchiselucrarilesedintei,dreptpentrucares-aincheiatprezentul procesverbal azil4.O2.2Ol9.
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