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PROCES VERBAL

incheiat azi 24.10.2017, in qedinla Consiliului Local Albeqti, jud' Mureq,

gedin!6 ordinara desf6qurat6 in sala de ;edinle a Primariei Albeqti qi convocata prin

Dispozilia Primarului nr. 449118.10'2017 '

sunt prezenli un numSr de 11 consilieri precum qi d-nul $ovrea Nicolae

primar Ei vlad carmen Nadia, inlocuitor secretar u.A.T. Albeqti'

Preqedinte de qedin!6 este d-na consilier Maier Valeria Adriana care anunla

ordinea de z\:

l.proiect de hot6r6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici qi

asigurarea cofinanlarii de la bugetul local pentru obiectivul de investilie

,,modernizare drum de exploatare Boiu-Jacu";

Initiator - Primar

Comisia economicaj uridica,sociala

2. Proiect de hot6r6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici qi

asigurarea cofinan!6rii de la bugetul lical pentru obiectivul de investilie

,,m"odernizare drum de exploatare Albe;ti- $ apartoc" ;

Initiator - Primar

Comisia economicaj uridica,sociala

3.Proiect de hotarare privind rectificarea de bugetului local pe anul 2017 '

Initiator - Primar

Comisia economicaj uridica,sociala

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizate qi

funclionare al Caminelor Culturale din comuna Albeqti, jud' Mureq;

Initiator - Primar

Comisia economicaj uridica'sociala



5.proiect de hotdrdre privind aprobarea planului de ocupare a funcliilor

publice din aparatul de specialitate alprimarului comunei Albeqti pe anul 2018;

Initiator - Primar

Comisia economicajuridica,sociala

6.Diverse.

Este supus6 votului ordinea de zi. Se voteazd ,,pentru" in unanimitate, apoi

preEedintele de qedin!6 cere sd fie citit procesul verbal al qedinlei precedenJet

Acesta este citit de cdtre inlocuitorul secretarului U.A.T. Albeqti, d-na Vlad

carmen Nadia. Dup6 citirea procesului verbal amintit, aduce comentarii d-nul

Tamasi Karoly .ur. ,. referd lafaptul cd ar fi trebuit sd se mic;oreze tariful in urma

ajustdrii gi inireab d dacd se include 9i T.V.A' in tarif qi de ce nu este prezent un

delegat ai firmei de salubrizare care si aducd eventuale limuriri la aceste probleme'

D-nul primar cere sd intervind qi precize azd cd dac[ Consiliul Local nu

aprobd modificarea tarifului, acesta nu se va regdsi modificat in facturi' Aduce la

cunoEtinla Consiliului Local ci a fost adresatb solicitarea de a se prezenta un

reprezentant al S.C. Schuster Ecosal S.R.L. pentru a rSspunde intrebarilor qi

p-bl.-.lor ridicate de consilieri. Telefonic s-a comunicat cd in adresa trimis6 este

Lxplicat modul de calcul qi c6 dat6 fiind intdrzierea invitaliei nu se poate prezenta

nimeni la Eedin!6.

D-nul primar aduce la cunogtin![ c6 se va comunica decizia consiliului

Local privitoare la acordul cu noul tarif'

Se supune votului, propunerea tarifului inaintat de S'C' Schuster Ecosal'

Toli consilierii voteazd pentru tariful de salubrizare, se voteazd pentru qi

procesul verbal citit.

$edinfa continua cu primul punct al ordinei de z\:l'Proiect de hot6r0re

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici qi asigurarea cofinan!6rii de la

bugetul local pentru obiectivul de investilie ,,modernizare drum de exploalare

Boiu-Jacu";

D-nul Primar cere preEedintelui de qedinla sd aduc6 cateva completdri qi

anume informeaza c6 intenl ioneazddepunerea proiectelor pentru cele doud drumuri

la M.D.R.A.P.I. $i sunt necesare cele doud hotSrari ale consiliului Local'

Necesitatea construirii celor doud cd de acces nu se mai pun in discufie'



D-nul Maier Nicolae cere s6 intervind qi explicS c[ in comisia economica s-a

ldmurit de unde provine cofinanlarea'

PreEedintele de qedinla cere comisiilor sd se pronunle asupra avizelor care

sunt favorabile qi apoi se voteazdProiectul de Hot6r6re.

consilierii prezen! i voteazdqi aprob[ in unanimitate proiectul de hot6r6re'

La punctul 2 Proiect de hot6r6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici qi asigurarea cofinanldrii de la bugeiul local pentru obiectivul de

investilie ,,moderii zare drum de exploatare Albeqti-$apartoc"' comisiile anun!6

avizfavorabil, iar in urma votului proiectul de hotdrdre se aprob6 in unanimitate'

$edinfa continua cu punctul 3, Proiect de hot[r6re privind rectificarea de

bugetului local Pe anul 2017 '

D-nul Maier Nicolae intervine qi cere sd ia cuvAntul pentru a aduce in

disculie nedumerirea cd suma venituiui total este mai micd in documentele

lr:ezentate dec6t in documentul bugetului votat la inceputul anului'

D-nul Primar arald c6 rectifi catea prezentata se referd la modificari ale

capitolelor din buget.

Se intenlioneazd construirea unor locuri de joacd pentru copii (pentru

proiectele "r*."t.1, 
a c.nt*r"i pentru copiii defavorizali (proiectul acestui

'Centru). 
Se mai ad.r.e la cunogtin!6localia celor doud proiecte'

D-nul Stroian Zahar\e solicitd cuvdntul Ei exprimfl ideea cd qcoala nu

agreeazdun loc de joacd pentru copii 16nd qcoli , cd at fi bine cumpirarea unui teren

dacS nu are Comuna.

D-nul Neghina informeazd c5 are cunoqtinla c6 se u1nlt-un asemenea teren

pe str. Coop.ruft| Co.rsilierii locali Tamasi, Pintea Aurel, Maier Nicolae supun

aten{iei terenul Bisericii ortodoxe Romdne terenur de lan[ Postul de Polilie Albeqti'

D-nul Primar mai inform eazd cd se lucreazS la construirea c6ii de acces la

sala de Sport qi terenul sintetic, c6 este necesar ridicarea unui gard in curtea qcolii

generale.

D-nul Maier intreaba dac6 nu ar fi potrivita pentru centrul de z\' o localie

situati in apropierea cartierului de rromi'



D-nul primar aratdcd toate 1ocuinlele rromilor sunt ridicate pe terenuri ale

persoanelor fizice (Juhasz qi Gombar), ci cei care au case de vdnzare refuzd s5 le

,araa pentru a ridica construclii pentru rromi'

D-na Lugia Pinrican, reprezentantd o.u.G. METRo MINISTRIES a

informat primaria c6 localia pe care fundalia o avea in vedere pentru cumpSrare s-a

vdndut intre timp. D-nul Vtaier propune sd se f3c| un schimb de locuinle intre

primarie gi unii din p.oprietarii de pe str. valea Albeqtiului'

Apoi d-nul Primar mai comunica c6 s-au transferat sume de banipentru

reparareaDispensarului Uman din Albeqti qi cd suma de bani programatd pentru a

se cumpdra o autoutilitara sa ramdnd la capitolul in care este inscrisd qi sd se facd

achizilra resPectivS.

D.napreEedintddeqedin!6intreabdtdacitnumaisuntcomentariisauintrebSri
qi apoi trece la vot qi solicitd avizti comisiilor '

Preqedinlii de comisii de specialitate- ulyrF avize favorabile iar in urma

votuluui,seaprobdinunanimitateProiectuldeHot6r6re.

D-na preqedinta de qedin IFt ddlcitire punctul patru al ordinii de zi "Proiect 
de

hotdrire privind aprobarea n.grtu-."t"f-"1 at organ\zare Ei funclionare al

CSmineloi Cultural. ain comuna Albegti' jud' Mureq'"

D-nul Primar cere preqedintelui de Eedinla s6 mai aducacompletari qi anume

cr s_au specificat in Regurament qi posibiritatea intrunirilor lae vecindtdlilor ca qi

folosirea s61i1or ca localii pentru situalii de urgenf6'

Regulamentul este necesar pentru buna funclionare a Ciminelor de Cult qi

angaj ar ea unui admini strator'

Se supune votului. consilierii prezen li voteazd in unanimitate qi aproba

proiectul de hotSr6re.

DeasemeneaComisiiledespecialitateanun!6avizfavorabilproiectuluide
hotdrAre.

La ultimul punct ,,Diverse" d-nul Primar cere s6 i se permita sa aduc6 cateva

inform[ri:

-s6pt6m6natrecutdaavutloc],iaSighigoarao.qedinfScomundcu
reprezentanlii A.T.O.P. Mureq. S-a discutat de-spre raportul poliliei Municipale

Sighiqoara, a Secliei 10 de Polilie SighiEoara'



S-a reliefat nemullumirea modului de organizare a Posturilor de Polilie,

despre faptul cd intervenliile sunt greoaie.

primarul a exprimat ideea necesitdlii sensului giratoriu la interseclia

Ramificalie - E60 Calea Barafilor, ci cei care conduc Polilia Judeleani qi ceilalli

factori au venit cu propunerea la infiinlare a Poliliei Locale.

in alte ordine de idei, Primarul anun![ cE s-a inaintat un nou memoriu cdtre

S.N.C.F.R. Privitor la pasajele de nivel de cale feratd, cd este programatd o intdlnire

la municipiul Sighiqoara.

D-nul primar d6 citire la doud adrese de la Direcliunea $colii Gen. Albeqti,

care cere numirea a doi consilieri locali care s6 facd parte din Consiliul de

Administrulie a $colii qi un consilier in C'E'A'C'

Consilierii propun pe d-nii Tamasi Karoly gi Stroian Zaharie pentru Consiliul

de Administralie gi pe d-nul Maier Nicolae pentru C.E.A.C.

cei trei oblin voturile in unanimitate ale consilierilor prezenli.

Apoi d-nul Primar anunla intenlia qi aparilia ziarului comunei, numit Alba

Iclesia, iiu, 
"ur" 

se va repxtiza locuitorilor gratuit.

Vor fi fbcute informdri qi articole din viala comunei noastre'

Se dd citire unor cereri:

-d-na consilier Maior Ionela PuEa notificd plecarea in striinitatela soful ei;

-d-nul consilier Lup este plecat gi el in str6in6tate ;

-Comuna Codreanca din republica Moldova doreqte infralirea cu Comuna

Albeqti;

-locuiotori ai sttdzii Zorilor aduc la cunoqtin!6, dorinla de a se finaliza

trecerea porliunii din stradd la Comuna Albeqti;

-pl6ngerea familiei Birzea qi a vecinilor acestora referitoare la inchirierea qi

,dnzareaimobilului din strada LungS unor rromi'

se dezbate situalia creatd, d-nul consilier stroian propune chiar cumpSrarea

imobilului de cdtre Consiliul Local'

D-nul tamasi aratdca Ei pe str. Telepeq s-a mutat o familie de rromi 9i aceqtia

nu creeazd probleme.



D-nul Primar mai aduce la cunoqtinla consilierilor despre acliunea S'C'

PROSPECTITINI care caut[ gaz metan.

D-nul consilier Suciu iqi exprimd nemullumirea cd se pot produce pagube

culturilor, pdqunilor gi ffinefelor.

-Se mai citeqte cererea d-lui Bucur Gheorghe care soliciti un ajutor pentru

reconstruirea casei distruse de incendiu.

Consiliul aprobd acordarea unui ajutor.

D-nul Bucur in cerere criticd releaua de apd care are o presiune scdzrrtd qi cE

nu s-a montat o pompd pe strada Valea Albeqtiului pentru a se mdri debitul' S'C'

AeUASERV nu a reugif sd monteze pompa deqi sunt create condiliile pentru acest

lucru.

D-nu1 primar d6 citire cererii d-lui Mesaroq Marius care cere prelungirea cu

10m a conductei de gaz metan.

Se va intreba S.C. E-ON GAZ S.A. printr-o adres6 qi se va cere relalii in

acest caz.

Asocialia casa Heidi din Boiu cere 10 m3lemn de foc.

D-nul primar rdspunde c6 momentan nu sunt lemne disponibile, mai mult

criza lemnelor de amPlifi c6.

primarul Comunei mai anunld oferta unei firme pentru iluminat stradal in

led.

D-nul Tamasi cere s[ vorbeascS Ei aratd necesitatea montSrii a dou6

indicatoare in prima curbd din str. Valea Albeqtiului.

D-na costea solicita cuvantul qi aduce in disculie problema gunoaielor'

D-na preqedinta intreaba daci mai sunt alte probleme sau doritori s5 intervind

qi cum nu mai sunt declard gedinla inchis6, drept pentru care s-a incheiat prezentul

proces verbal.

PreEedinte de qedinld pentru Secretar

Vlad en NadiaMaier Valfria Adriana

4o*,{,


