
PROCES VERBAL
Nr.2893/19.04.2018

lncheiat azi 19.04.2018 cu ocazia qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti,
judelul Mureq.

$edinla a fost convocatS de cf,tre Primarul comunei AlbeEti potrivit Dispoziliei nr.l34 din
13.04.2018. Invitalia nr.2701113.04.2018 cu convocatorul qedintei nr.2702113.04.2018, precum ;i toate
materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor Ei domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronicd.De asemenea publicitatea Eedinlei s-a realizat prin afiqarea la avizierul
instituliei a ordinii de zi a convocatorului Ei dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afigare
nr.2703ladata de 13.04.2018 qiprin publicarea tuturor materialelor de qedin!6 pe site-ul comunei Albeqti.

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

Se constatd cd gedinla este statutarS, sunt prezenti l4 consilieri locali in funclie din totalul de
15, fiind absent consilierul local Maior Ionela PuEa, fiind plecatd din !ar6, qi care la data de 06.03.2018 gi-
a depus demisia din funclia de consilier local al comunei Albegti cdt qi de membru ALDE- Alianfa
Liberalilor gi Democralilor Filiala Mureq.

Se constatd prezenla domnului Boeru Ion Adrian, candidat pentru funclia de consilier local al
comunei Albegti, membru supleant pe lista ALDE- Alianla Liberalilor qi Democralilor Filiala Mureq.
Pregedinte de qedinla: Neghina Cezar
Participd la qedin!6 din partea Primdriei:
-Primar ing. $ovrea Nicolae;
-Secretar jrs. Purcariu Ddnu!;
-Asistent social Vlad Carmen Nadia.
Consiliul local este legal intrunit.
De asemenea se constatd" prezenfa la Eedin!6 a domnnului Toma Gabriel, in calitate de reprezentant al
satului $apartoc, comuna Albeqti.

Preqedintele de qedinfd domnul Neghina Cezar declard deschisd Eedinla Consiliului local gi dd
cuvdntul domnului secretar Purcariu Ddnuf care supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei
anterioare ce a avut loc in data de 15.03.2018, precizdnd c[ acesta a fost pus la dispozilia consilierilor
impreund cu documentele de qedinld. Procesul verbal este aprobat de cdtre comisiile de specialitate.

Se supune la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.1995 al Eedinlei
din data de 15.03.2018.

Preqedintele de gedin!6 domnul Neghina Cezar prezint6 gi supune la vot ordinea de zi inscrisd
in Dispozi1ianr.l34l13.04.2018 a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

l.Proiect de hotdrdre prin care se ia act de incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local a doamnei Maior Ionela Puqa precum gi validarea mandatului de consilier
local in cadrul Consiliului Local al Comunei Albeqti a domnului Boeru Ion - Adrian;

Iniliator : Primarul comunei Albegti
2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu Ei modificarea

chiriei pentru cabinet medicind stomatologicd doctor Moga Sorin Vasile;
Iniliator: Primarul comunei Albeqti
3.Proiect de hotSrAre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu qi modificarea

chiriei pentru Oficiul Poqtal Albegti
Iniliator: Primarul comunei Albeqti
4.Diverse.
Domnul secretar Purcariu DdnuJ intervine qi avdnd aprobarea pregedintelui de gedinla supune

atenliei cererea primarului pentru suplimentarea ordinii de zi, inregistratd cu numdrul2996119.04.2Ol8,
cu Proiectul de hotdr0re privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat cu Fundalia Metro
Ministries din Sighiqoara in scopul construirii qi dotdrii unui centru multifunclional pentru servicii
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sociale, medicale, educalionale, programe de tip after school, programe specifice de integrare, consiliere.
suslinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale defavorizate din comuna Albegti, ardtdnd cd
cererea a fost inaintatd inbaza prevederilor art.43 din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale,
republicatd, cu modificdrile ulterioare. Domnul secretar, cu permisiunea pre$edintelui de gedinJd,

distribuie tuturor consilierilor prezenli in qedin!6 cererea primarului cu materialele aferente, respectiv:
proiectul de hotirire, expunerea de motive, raportul de specialitate si acordul de parteneriat ce urmeazd a
se incheia intre UAT Albeqti qi Fundatia Metro Ministries Sighigoara.

Pregedintele de Eedin!5 Neghina Cezar supune spre aprobare cererea nr.2996119.04.2018 a

Primarului comunei Albegti privind suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre privind aprobarea
incheierii acordului de parteneriat cu Fundalia Metro Ministries din Sighigoara in scopul construirii gi

dotlrii unui centru multifunclional pentru servicii sociale, medicale, educalionale, programe de tip after
school, programe specifice de integrare, consiliere, suslinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri
sociale defavorizate din comuna AlbeEti, pe care il propune ca punctul nr.4 al ordinii de zi, iar punctul
nr.5 Diverse.

Se supune la vot gi se aprob[ cu unanimitate de voturi cererea privind suplimentarea ordinii de zi
nr.2996119.04.2018 cu proiectul de hot5rAre privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat cu

Fundalia Metro Ministries din Sighigoara in scopul construirii gi dotdrii unui centru multifunclional pentru
servicii sociale, medicale, educafionale, programe de tip after school, programe specifice de integrare,
consiliere, suslinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale defavorizate din comuna Albegti .

Domnul preqedinte Neghina Cezar di cuvdntul domnului Toma Gabriel, in calitate de reprezentant al
satului $apartoc, comuna Albegti.

Domnul Toma Gabriel revine asupra problemei drumului spre $apartoc ardtAnd cd acesta este in
continuare foarte degradat gi cd nu a fost intreprins[ nici o acliune pentru remedierea situa]iei din partea
Prim6riei AlbeEti. De asemenea domnul Toma Gabriel prezintd o inregistrare video privind starea
drumului gi situalia unui autovehicul care incerc0nd o rutf, ocolitoare pe lAngd drum, s-a rdsturnat intr-o
parte a drumului, in una dintre cele 3 zone cu probleme mai grave.

Domnul Toma Cabriel precizeazd cd situalia este foarte dificila pentru transportul persoanelor in ;i
din localitate, Ei ci el personal a transportat de mai multe ori persoane care nu au avut mijloace de
transport adecvate pentru a circula pe acel drum.

Face apel la tofi cei prezenli in qedinla consiliului local si intreprindi mdsuri urgente gi necesare
pentru repararea drumului, ardtdnd ca din proprie inifiativ[ el Ei al{i c6liva consdteni s-au apucat sd sape
manual unle ganluri pentru scurgerea apei de ploaie strdnse in gropile de pe drum.

Domnul primar $ovrea Nicolae intervine qi avdnd acordul pregedintelui de gedinld aratdcd timpul
nefavorabil nu a permis demararea lucr[rilor care nu pot fi efectuate superficial. in caz contrar se riscd
cheltuirea unor sume importante de bani fdrd, a avea un efect de durati. Deteriorarea drumului este
rezultatul circula{iei utilajelor care se folosesc la exploatarea lemnului din zon6. Precizeazd cd Etie foarte
bine situalia drumului spre satul $apartoc, Ei a fost chiar qi zilele trecute impreuni cu secretarul comunei
gi domnul Pavel RaJiu in calitate de constructor qi au constatat situalia drumului, aratdnd cd pe termen
lung pentru reabilitarea acestuia ar fi necesari alocarea unor sume importante de bani gi cuprinderea intr-
un proiect de reabilitare, cu posibilitatea accesdrii de fonduri pe acest segment. Ca solulie imediat[ ;i de
urgenld pentru asigurarea funclionalit6lii drumului Primdria a$a cum a promis va depune toate eforturile
cu mijloace locale sau proprii pentru a desfunda zonele cu probleme de pe acel drum, Ei de a astupa
gropile cu piatrl sau deseuri de tigla sau cdrdmidd in limita posibilitalilor.

Pentru inceput a fost trimis in zona respectivd excavator pentru a s[pa ganfuri prin care sd se

dreneze apa strdnsd in gropile create in drum.
Domnul Lup Nicolae intervine gi avAnd aprobarea pregedintelui de gedin{d, precizeazd cd este

nemullumit de faptul cd nu a fost intreprinsd nici o mdsuri pAni la aceastd data. aritdnd cd este datoria
Primdriei sd se ocupe gi de acest drum. Insist[ si se facd lucrdrile de reparare a drumului inclusiv sd se

facd qanlurile de scurgere a apei.
Domnul primar $ovrea Nicolae solicitd luarea cuvdntului Ei avdnd aprobarea preEedintelui de

qedin!6 precizeazd ci Primdria are cele mai bune intenlii in solulionare problemei drumului spre $apartoc
insd practic este extrem de dificil sd execute orice lucriri in zona respectiv[ cel pu]in pdni dupd perioada
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sezonului ploios, pentru cd nefiind suficient de uscat gi avdnd in vedere starea proastd a drumului risca sd
rdm6nd blocate gi utilajele trimise pentru reparalii.

Domnul secretar Purcariu Ddnu! intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedin!6 aratd cd intr-
adev6r drumul este foarte deteriorat, ci practic acele zone in care s-au format gropi addnci se datoreazd
atdt circulaliei autovehiculelor de mare tonaj in zond cdt gi faptului cd apa de pe versanlii dealului se

scurge in drum, existdnd acele zone cu gropi ad0nci in zonele unde de pe versanti sunt izvoare de apd care
menlin aproape permanent umiditate pe acele gropi. Pentru remedierea situaliei aratd, cd, ar fi util sa se

refacd qanlul de pe marginea drumului, intre versant gi drum, care a existat odatd in zond, astfel ca apa
care se scurge de pe deal sd fie captat6 de Ean! Ei drenatd spre vechile tuburi de drenaj care traverseazd
inci drumul gi care, la o primd inspec{ie in zon6, par incd funclionale; iar dupi o curdlare adecvatd
acestea ar fi capabile si conduci apa spre vale pe sub drum. Astfel, s-a elimina sursa de umezeald din
zonele cu gropi gi s-ar putea astupa gropile cu piatr6 sau deseuri ceramice"

Domnul Lup Nicolae solicitl sd intervini 9i avdnd aprobarea pregedintelui de gedin!5 intreabi c6nd
vor fi amplasali parapelii pe drumul de pe digul spre satul Boiu, deoarece qi aici existd riscul rdsturndrii
autovehiculelor de pe carosabil cdtre baza digului.

Domnul primar $ovrea Nicolae , cu aprobarea pregedintelui de ;edinla , precizeaza cd lucrarea de
reabilitare in zoni, inclusiv de amplasare a parapeli1or , este a A.N Apele Rom6ne, ea avAnd ca urmare
obliga{ia ca in calitate de administrator al zonei sd asigure ;i montarea parapelilor de siguranlI in
colaborare cu Primdria care este administrator al drumului.

Domnul Toma Gabriel cu aprobarea pregedintelui de qedinl[, pirSseEte sala de gedin!6.
Domnul secretar intervine gi av0nd aprobarea pre;edintelui de Eedin!5 solicita respectuos ca pentru

operativitate gi avdnd in vedere cE este prezentd in Eedinld Ei doamna Vlad Carmen Nadia din cadrul
compartimentului de Asistenld Social6, analizarea cererii doamnei Dragog Maria mai inainte de
dezbaterea proiectelor de pe ordine de zi.

Domnul pre;edinte de qedin{6 Neghina Cezar prezinld cererea doamnei Dragog Maria inregistrat[
cu nr.2827117 .04.201 8 care revine la cererea inregistrat6 cu nr.l20ll14.02.20l 8 qi solicit6 angajarea sa ca
asistent personal pentru sora sa Tenea Elena care este persoand cu handicap grav.

Domnul pregedinte de gedinld di cuv6ntul doamnei Vlad Carmen Nadia asistent social in cadrul
compartimentului de Asistenld SocialS al Primlriei AlbeEti. Doamna Vlad Carmen Nadia prezinti situalia
persoanelor cu handicap grav pe pe raza comunei Albegti specificdnd faptul cf, la ora actuald sunt 30 de
persoane care beneficiazd de indemnizalii pentru persoane cu handicap grav, insd numdrul de posturi
aprobat pentru angajarea ca asiten{i personali este de 18. Precizeazdcdmajoritatea celor care beneficiazd
de indemnizalii sunt pensionari pentru limit[ de v6rst6, care au venituri din pensii, insa pe ldng[ acestea
trebuie avut in vedere faptul cd sunt gi o serie de persoane active, tinere, care nu au loc de munc[. nu au
alte surse de venituri sau care sunt plrinli ce au in ingrijire copil cu handicap grav cum este de exemplu
cazul doamnei Colceriu Carmen qi care momentan fiind angajata la Cesiro S.A. se afla in concediul
pentru ingrijirea copilului cu handicap pdnd la 7 ani; Anul acesta ieEind din acest concediu va fl nevoie s5
se facd angajarea sa ca asistent personal pentru copilul s6u ce suferd de handicap grav.

Ca urmare, avAnd in vedere numlrul mare al beneficiarilor de indemniza[ii raportat la num[rul de
posturi asistent personal aprobat, cdt mai ales cE existi gi persoane care nu beneficiazd de alte surse de
venit. nu au avut locuri de muncd sau au copii cu handicap grav, doamna Vlad Carmen Nadia propune
efectuarea de anchete sociale la toate persoanele beneficiare ale indemnizaliilor Ei funclie de rezultatele
anchetelor sociale stabilirea unor criterii de angajare a persoanelor pentru funclia de asistent personal al
persoanei cu handicap grav.

Domnul Maier Nicolae intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedin{d aratd cd cei care
solicitd angajarea in funclia de asistenli personali pentru persoanele cu handicap grav trebuie sd inleleagd
cd statutul lor va deveni altul fap de cel de beneficiar al indemnizaliei gi ca acest statut presupune
asumarea unor obligalii din partea lor gi controale din partea autoritdtilor.

Domnul Tamasi Karoly intervine gi av6nd aprobarea preEedintelui de gedin{E spune cE sd i se
explice clar doamnei Dragog Maria cd daci i se face angajarea ca asistent personal pentru sora sa nu
poate pleca in S.U.A.
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Domnul preqedinte de gedinfa Neghina Cezar precizeazd cd dacd se pleacd IErd respectarea
contractullli individual de muncd, acesta va fi desllcut Ei va pierde toate drepturile corelative cu
sanclionarea corespunzatoare conform legii.

Domnul Pintea Adrian intervine qi avdnd aprobarea preEedintelui de gedinla propune sd se solicite
doarnnei Dragoq Maria sE aducd adeverin{d de la locul de domiciliu care este in S.U.A. cf, nu are gi alte
venituri ob{inute acolo. De asemenea solicitd ca aten}ia sd se indrepte cu precddere spre nevoile gi

interesele persoanei cu handicap grav care trebuie ajutat6.
Se solicit[ punctul de vedere al domnului seceretar, care intervine gi avAnd aprobarea preEedintelui

de qedinld aratd cd potrivit art.40 din Legea nr.44812006 privind proteclia qi promovarea persoanelor cu
handicap grav, aga cum a fost recent modificat, incepdnd din anul 2018 autorit5tile locale vor suporta un
procent de l0% din sumele necesare plnlii salariilor gi celorlalte drepturi ale asistenlilor personali.

Totodatd este adevSrat ci Legea 44812006 stabilegte dreptul de angajare al persoanelor care
indeplinesc condiliile legale de angajare in func{ia de asistent personal al persoanei cu handicap grav,
printre care se numird gi persoanele pensionate pentru limitd de vArstd, dar in egal[ mdsurl stabileqte qi

condiliile in care o persoan6 poate fi angajatd pe o asemenea funclie, avdnd la bazd ancheta social6 in
urma cSreia persoana candidatd poate fi recomandatd sau nu pentru angajare.

De asemenea potrivit Normei metodologice din 25.04.2001 privind condiliile de incadrare,
drepturile Ei obligaliile asistentului personal al persoanei cu handicap, contractul individual de munci se

incheie cu primarul localitdlii de domiciliu al persoanei cu handicap grav, pe bazahotdrdrii consiliului
local.

Domnul pregedinte de ;edin!6 intreabi dacd mai sunt alte intervenlii gi cum nu mai sunt supune la
vot cererea doamnei Dragog Maria privind angajarea in funclia de asistent personal pentru persoana cu
handicap grav, raportatd la obligalia compartimentului de Asisten![ Sociali de a efectua anchetele sociale
asupra persoanelor care beneficiazd de indemniza{ii pentru persoane cu handicap grav in vederea stabilirii
condiliilor ;i criteriilor de angajare ale acestora.

In urma exprimarii voturilor se constatl cE din totalul de l4 consilieri prezen{i in gedinld s-a votat
dup[ cum urmeazd:

Pentru: I ;

Ablineri: 13 ;

Impotrivd: 0.
Ca urmare, domnul pre;edinte de gedinlE Neghina Cezar precizeazd, precizeazd c6 trebuie efectuate de
cdtre compartimentul de Asistenld Social6 anchetele sociale asupra tuturor persoanelor care beneficiazd
de indemnizalii pentru persoane cu handicap grav in vederea stabilirii condiliilor Ei criteriilor de angajare
ale acestora.

Domnul pregedinte de ;edinla Neghina Cezar propune sd se treacd, la dezbaterea proiectelor
inscrise pe ordinea dezi a gedinlei, propunere cu care consilierii locali adunati in qedin!6 sunt de acord in
unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctului nr. I al ordinii de zi:
l.Proiect de hotdr0re prin care se ia act de incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului de consilier local a doamnei Maior Ionela Puga precum gi validarea mandatului de consilier
local in cadrul Consiliului Local al Comunei Albegti a domnului Boeru Ion - Adrian;

Domnul pregedinte de gedinld Neghina Cezar prezintd documentele care stau la baza intocmirii
proiectului de hotirdre: cererea de demisie a doamnei consilier Maior Ionela Puga, din data de
06.03.2018, inregistratd la Primdria Albegti cu nr.1957115.03.2018, adresa nr.5113.03.2018 a ALDE -
Mureg inregistrat[ la Prim6ria AlbeEti cu nr.l958/15.03.2018 prin care se ia act de demisia consilierului
local Maior Ionela Puga gi se confirmi ca urmltor candidat pentru funclia de consilier local din lista de
supleanli, a domnului Boeru Ion Adrian.

De asemenea se constatd ca in suslinerea proiectului de hotirdre s-a depus anexate acestuia
referatul constatator semnat de primarul qi secretarul comunei gi expunerea de motive a primarului.

Domnul preqedinte de gedinla solicit[ avizul comisiei de validare a mandatului domnului Boeru
Ion Adrian in funcfia de consilier local al comunei Albeqti. Comisia de validare a mandatelor a fost
numitl la data alegerilor locale ce au avut loc in 25.06.2016, fiind compusi din domnul pre;edinte Fintoc



Sergiu loan, secretar Costea f)oina gi membru Buzogany Ludovic, care iqi exercitd atribuliile pe
intreaga duratd a mandatului consiliului local.

PreEedintele comisiei de validare domnul Fintoc Sergiu Ioan , avdnd aprobarea pregedintelui, aratd
cd au analizate documentele puse la dispozilie de secretarul comunei Albegti, respectiv listele
candidaturilor definitive depuse de citre ALDE Mureq pentru alegerile locale ce au avut loc la data de
25.06.2016, procesul-verbal privind centralizarea voturilor, adresa nr.l958/13.03.2018 a ALDE Mureg
prin care se confirmd cd urmdtorul supleant pe lista candidalilor este domnul Boeru Ion Adrian. Ca
urmare fiind indeplinite condiliile cerute de lege comisia de validare valideaza alegerea domnului Boeru
Ion Adrian in funclia de consilier local al comunei Albegti in locul doamnei Maior Ionela PuEa pe care o
va inlocui in comisia de specialitate Social -Culturd din cadrul Consiliului local Albegti, drept pentru care
depune la pregedintele gedinlei copiile actelor sus numite insolite de procesul-verbal de validare, in doui
exemplare, inregistrat cu nr.28921 I 9.04.20 I 8.

Domnul pregedinte de gedinli Neghini Cezar preia procesul-verbal de validare impreund cu
documentele anexate qi precizeazd cd in aceste condilii sunt indeplinite prevederile legale privind
incetarea de drept a mandatului inainte de termen, prin demisie , a doamnei consilier local Maior Ionela
Puqa gi vacantarea postului, fiind totodata indeplinite condiliile legale pentru numirea in locul acesteia a
domnului Boeru Ion Adrian in funclia de consilier local al comunei Albegti.

Ca urmare solicitd avizul comisiilor de specialitate asupra proiectului de hotirdre. Comisiile de
specialitate acord[ aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot proiectul de hotdr6re iar in urma
votului exprimat se aprob[ in unanimitate proiectul de hot[rdre prin care se ia act de incetarea de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a doamnei Maior lonela PuEa precum
gi validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Albegti a domnului
Boeru Ion - Adrian, precum gi de mebru al comisie de specialitate Social-Cultur6 din cadrul Consiliului
local Albegti.

Domnul Boeru Ion Adrian prezent in Eedin![ este invitat de cdtre domnul pregedinte de Eedin!5
Neghina Cezar gi domnul primar Sovrea Nicolae sd depuna juramdntul de credin{6 in fafa consiliului
local.

Domnul Boeru Ion Adrian depune jurimAntul de credin{5 conform prevederilor art.32, alin.l din
Legea nr.2l51200l a administraliei publice locale, republicat6, cu modific[rile ulterioare.

Dupd depunerea jurdmdntului cei prezenli in Eedin{5 aplaudi gi il felicita pe domnul Boeru Ion
Adrian.

Se trece la dezbaterea punctului nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu qi modificarea

chiriei pentru cabinet medicina stomatologicd doctor Moga Sorin Vasile.
Domnul pregedinte de Eedin{d aratd cd a fost depusd cererea inregistrata la Primaria Albegti cu

nr.203012018 prin care se solicitd prelungirea contractului de inchiriere a spa{iului nr.612012 privind
cabinetul stomatologic.

De asemenea potrivit contractului chiria se majoreazd conform indicelui de inflalie comunicat de
Institutul Nalional de Statistic[. Potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.21512001 a

administratiei publice locale, republicat[, cu modificarile ulterioare, consiliul local are atribu]ii privind
administrarea domeniului public gi privat al comunei. Ca urmare, prelungirea contractului este justificatd
av6nd in vedere cd cabinetul acord[ asisten![ medicala stomatologic[ intregii comunit6li.

Domnul primar $ovrea Nicolae cere sd intervini Ei avdnd aprobarea pregedintelui de gedinl6
precizeazd cE domnul doctor Moga Sorin Vasile a dat dovadd incd de la inceputul colabordrii de
seriozitate, igi achitd obligaliile contractuale gi obligaliile legale fafa de bugetul local intocmai gi la
termene, oamenii din comunitatea sunt mullumili de serviciile stomatologice prestate gi ca urmare
considerd justificatl prelungirea contractului de inchiriere a spafiului. Mai precizeazd, cI in anul trecut a

mai fost o solicitare dar a fost abandonatd in final.
Domnul pregedinte de gedinla intreabd dacd mai sunt gi alte interven{ii gi nemaifiind alte inscrieri

la cuvdnt solicitd avizele comisiilor de specialitate.Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, drept
pentru care se supune la vot iar in urma exprimlrii voturilor se aprobd in unanimitate de voturi proiectul
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de hotdrdre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spatiu Ei modificarea chiriei pentru
cabinet medicinS stomatologicE doctor Moga Sorin Vasile.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordinea de zi:
3.Proiect de hotir6re privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu qi modificarea

chiriei pentru Oficiul Poqtal Albegti.
Domnul preqedinte de gedin{i aratd cd de asemenea a fost depus[ din partea Companiei Na]ionale

Pogta Romdn[ S.A. cererea inregistrata cu nr.15212018 pentru prelungirea contractului de inchiriere a
spaliului nr.l40l 16212014 privind Oficiul Poqtal Albeqti.

De asemenea potrivit contractului chiria se majoreazi conform indicelui de inflatie comunicat de
Institutul Nalional de Statisticd. Potrivit prevederilor art.36 alin.Z lit.c din Legea nr.21512001 a
administratiei publice locale, republicat6, cu modificirile ulterioare, consiliul local are atribulii privind
administrarea domeniului public qi privat al comunei. Ca urmare, prelungirea contractului este justificata
avdnd in vedere c[ oficiul pogtal este un serviciu public, in interesul comunitSlii din razacomunei Albegti.

Domnul preqedinte de gedinf[ intreabd dacd mai sunt Ei alte intervenlii Ei nemaifiind alte inscrieri
la cuvdnt, solicita avizele comisiilor de specialitate.Comisiile de specialitate acordd aviz favorabil, drept
pentru care se supune la vot iar in urma exprimlrii voturilor se aprobd in unanimitate de voturi proiectul
de hotardre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere spaliu qi modificarea chiriei pentru
Oficiul PoqtalAlbegti

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotlrdre privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat cu Funda{ia Metro

Ministries din Sighiqoara in scopul construirii ;i dotirii unui centru multifunclional pentru servicii
sociale, medicale, educalionale, programe de tip after school, programe specifice de integiare, consiliere.
susfinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale defavorizate din comuna Albegti.

Domnul preqedinte de qedin![ Neghina Cezar dd cuvAntul domnului primar pentru expunerea
proiectului gi a acordului de parteneriat supuse dezbaterii.

Domnul primar $ovrea Nicolae aratd cd incheierea parteneriatului cu fundalia Metro Ministries
Sighiqoara este un prim pas in ceea ce prive;te derularea proiectului de construire a centrului
multifunc{ional despre care s-a discutat qi in ;edinlele trecute; incheierea acordului fiind nu numai un
acord de voin{d intre pdr{ile contractante unde sunt stabilite principiile, drepturile Ei obligaliile ce vor
decurge intre pdrli pe viitor ci Ei o condilie necesar[ pentru a veni in sprijinul grupurilor deiavorizate din
comunitatea locald.

De asemenea urgenla acestui proiect propus spre dezbatere azi este dictatd pe de o parte gi de o
serie de evenimente neplScute ce au avut loc nu numai pe raza comunei Albeqti dai qi p, ,u.u
municipiului SighiEoara, o serie de persoane majoritatea din cartier Valea Albegtiului , din care
majoritatea minori, fiind identificate qi de cltre Polilia din Sighiqoara ca practicdnd cergetoria.
vagabondajul, prostitulia. Polilia din Sighiqoara ne-a sesizat s[ lulm mdsuri pentru stoparea acestor
fenomene, ar5tind cd au probleme cu astfel de persoane in fiecare zi,pe care le ridicd din diverse localii
publice Ei le trimite la Direclia judefeani de Polilie pentru a fi cercetali, iar mai apoi sunt chemali parinlii
acestora pentru cercetare qi pentru a-i prelua s6-i duca acas[. Din plcate fenomenul se repetl , aceleaqi
persoane iegind din nou pe strad[ pentru cerqit, vagabondaj , prostitulie, furt Ei alte fapte antisociale.

Pe aceste motive qi fiindc[ ponderea lor este foarte mare, majoritatea fiind din Albeqti, primaria
AlbeEti a fost sesizatS impreund cu alte primdrii din zond de Institulia Prefectului Mure; care a ionvocat
primarii la o serie de Eedinle pe aceastd temd la Primdria Sighiqoara gi care a pus in vedere sd se ia m6suri
pentru controlul gi stoparea acJiunilor de vagabondaj, cerEetorie, prostitufie, furt. Domnul primar $ovrea
Nicolae aratd cI pe aceste considerente a puftat discu{ii in cadrul Consiliului Comunitar Consultativ gi s-a
solicitat sd se ia mdsuri pentru rezolvarea problemei rromilor gi a persoanelor defavorizate. Ca urmare s-a
convocat o gedinfd deschisi cu rromii gi reprezentanlii acestora la cdminul cultural Albegti in vederea
discutlrii acestor aspecte Ei pentru a le solicita respectarea legii, ordinii publice gi normelor de conduitd
social6 la care sunt obligali $i ei ca toli ceilalli cet5leni ai comunitdlii.

Ca o concluzie a qedinlei pentru inceput li s-au trasat c6teva obiective clare pe care trebuie s6 Ie
indeplineascd gi anume:
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l. li s-a solicitat in primul rdnd sd nu mai circule dupa ora 20,00 in cdmp ;i sd fure de pe

proprietdli, risc6nd incazcontrar sd fie sesizate Polilia Ei serviciile depazlt;i securitate;
2. sd doteze cu plScule de inregistrare cdrulele cu care circuld pe drumurile publice:
3' sd igi controleze copiii gi traseele acestora gi s[ aiba grijd de ei ca sd nu mai plece la

vagabondaj, furt, cerEit etc. , gi sd urmeze formele de invdlamdnt gcolar;
4. sd respecte normele de conduita Ei si nu mai tulbure linigtea publicS.

Domnul Suciu Ioan intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de qedin{a aratd cb, rromii circula cum vor
ei, nu respect6 dreptul de proprietate , fur[ din culturile oamenilor gi nu vor si munceasci chiar dacd li se
oferd loc de munci.

Domnul primar $ovrea Nicolae, avdnd aprobarea pregedintelui de gedinld , precizeazd, cd tocmai de
aceea trebuiesc intreprinse mdsuri care si eradicheze fenomenele antisociale ;i sd se demareze proiectul
pentru construirea centruluiE scopul fundamental al acestuia fiind tocmai reorientarea copiilor prin
educa!ie gi integrare socialS.

Trebuie inleles cI orice familie de rromi poate aduce ,,credite" sociale la proiect , participarea gi
implicarea lor fiind foarte important6. La art.3 din acord se stipuleazd dealtfel cd UAT Albegti ca
institu{ie finan\eazd construirea centrului prin proiecte iar ei prin fundalie vor asigura dotarea cenirului
din sposorizdri.

Referitor la finanlare GAL (Grupul de Acfiune Local6) Saschiz va demara MASURA 0616P.-
Investilii in infrastructura social6, pentru acordarea sumei de 50.000 EUR in cofinan{area proiectului.

Pe viitor, se va urmdri accesarea altor proiecte complementare ce acord[ finanfari in acest
domeniu social pdni la un milion de EUR prin programul pOCU.

Domnul Tamasi Karoly soliciti interven{ia gi av6nd aprobarea preqedintelui de qedinl5 intreabi
cine va plSti utilitSlile.

Domnul primar $ovrea Nicolae r[spunde ca Primlria va asigura utilitAtile necesare, fundalia avdnd
obligaliile in ceea ce priveqte utilarea qi dotarea completi a centrului pentru a asigura avizarea Ei
func(ionarea acestuia.

De asemenea menfioneazd cd, Fundalia Metro Ministries face parte dintr-o funda{ie mamd mult
mai mare care desltgoari activit6li in {ari din Africa, precum qi India Filipine qi evident Rom6nia. Din
luna iulie a acestui an membrii ai fundaliei vor reveni in Rom6nia, inclusiv in Albe;ti pentru desfEqurarea
unui program de activitdli de educare a comunitililor de rromi.

Revenind la proiect, pe l6ngi motivele mai sus expuse, urgenla acestui proiect este dictatl Ei de
prevederile legale in materia finanlSrilor qi gestionarea fondurilor europene in derularea proiect.io, .

respectiv prevederile art.34 din HG nr.9312016 privind nNormele de aplicare a OUG nr.4012015 care
impune incheierea acordului de parteneriat pand cel t6rziu la semnarea acordului de finan{are; titlu de
lege stipulat dealtfel gi in preambulul acordului ce face obiectul prezentului proiect de hotdrare.

Ca urmare domnul primar solicitd aprobarea proiectului de hotar6re privind aprobarea incheierii
acordului de parteneriat cu Fundalia Metro Ministries din SighiEoara in scopul construirii ;i dotarii unui
centru multifunclional pentru servicii sociale, medicale, educalionale, programe de tip after school,
programe specifice de integrare, consiliere, sustinere, instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale
defavorizate din comuna Albegti.

Domnul Fintoc Sergiu solicitd intervenlia Ei avdnd aprobarea domnului pregedinte de gedint6
propune ca din comisiile de recep{ie a lucr6rilor care vor fi efectuate pe parcursul acestui proiect dar qi al
altora, sd faci parte obligatoriu qi consilieri locali din cadrul Consiliului local Albeqti.

Domnul preEedinte de Eedinld Neghini Cezar intreabd daca6 mai sunt gi alte intervenlii ;i
nemaifiind soliciti avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acordd avizfavorubil, drept
pentru care se trece la supunerea la vot. in urma voturilor exprimate se aprob6 cu unanimitate de voturi
proiectul de hotar6re privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat cu Fundalia Metro Ministries
din Sighigoara in scopul construirii gi dotarii unui centru multifunclional pentru servicii sociale, medicale,
educa{ionale, programe de tip after school, programe specifice de integrare, consiliere, suslinere, instruire,
ocupare a diferitelor grupuri sociale defavorizate din comuna Albeqti.

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 al ordinii dezi:
5.Diverse.
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Domnul pre;edinte de gedinld Neghina Cezar prezinti oferla domnului Boros Robert inregistratdcu nr'2248126'03'2018 prin care se oferd servicii de ingrijiri medicale, igiend corporald, servicii

comunitare qi sociale pentru persoanele vdrstnice, copii, persoane cu dizabilitali Ei persoane cu conditii
sociale precare din comuna Albegti, satul Boiu, satul Jopa. ' r

Domnul primar $ovrea Nicolae intervine ;i av6nd aprobarea pregedintelui de gedinld precizeazd cdil cunoaste pe domnul Boros Robert, care este un tdndr intreprinzdtoi gi'foarte seriosin r.iirltrt.a pe care
o des{EEoar6, primlria Albegti avdnd deja un contract incheiat pentru aceste servicii pentru satul $apartocunde se gtie deja este o zondmai greu accesibild qi cu populafi. irbat.anita;i cu nevoi, neav6nd rillou..
de deplasare , Ei unde domnul Robert Boros desfbsoard servicii comunitare gi sociale fiind de n,,ur. ulrto.
de exemplu chiar gi in transportul alimentelor la domiciliul familiilor nevoiaEe. De asemenea oferd
servicii sociale qi medicale in $apartoc transportdnd analize pentru laboratoare, medicamente Ei persoane
in situalii de urgenld.

Domnul Tamasi Karoly intervine gi avdnd aprobarea pregedintelui de gedin{d. precizeazii ca dinpunctul siu de vedere dac[ avem asemenea servicii pi plan local nu se maijustifica sd fie contractate alte
servicii din alte localitdli.

. Domnul primar $ovrea Nicolae intervine gi cu acordul pregedintelui de Eedinla precizeazd, cd
despre contractarea serviciilor oferite de domnul Robert Boros practic se poate discuta din luna iulie c6nd
este posibilS rectificare de buget, p6ni atunci urmdnd a se face un inventar al persoanelor care cu
asemenea necesitdli, av6nd nevoie de serviciile oferite.

Domnul pre;edinte de Eedin!5 intreabi dacd mai sunt alte intervenlii gi cum nu mai sunt trece laprezentarea adresei S.C. Schuster Ecosal S R.L. inregistratd cu nr.286ll1B.O4.2Olg prin care sunt
recalculate tarifele gi informarea privind majorarea tarifilor incepdnd cu l3 mai 20lg av6nd in vedere
necesitatea transportdrii deqeurilor menajere la depozitul din localitatea Sanpaul, ca urmare a expirarii
autorizafiei depozitului din Sighiqoara.

Se aratd cd suplimentar se va plati I I lei pe familie gi 64 lei pe metru cub pentru agenlii
economici.

Domnul viceprimar Boitoq Aurel cu acordul preqedintelui de Eedin!6 intreabd dacr o astfel deinfbrmare a ajuns Ei la alte localit5li invecinate care au'contract cu Schuster Ecosal, fiind convins cd chiar
dacS au fost hotdrate diminuarea tarifelor prin HCL nr.l2l20l8 de cdtre Consiliul local in ;edinta de luna
trecut6, Schuster Ecosal S.R.L. va emite facturile cu prelurile nemodificate ca gi p6ni acum.

Domnul Tamasi Karoly cu acordul pregedinielui de gedinl6 igi exprimd convingerea ci astfel derlspunsuri la hotdrdri de consiliu local nu au fost cu siguranlS trimise de exemplu primdriei DaneE, undedealtfel nu se plStesc nici pubelele de gunoi ale familiilJr , aga cum se intdmpli in Albegti.
Domnul Boeru Adrian intervine gi avdnd aprobarea pregedintelui de gedinld,'aratd.cd probleme

oarecum similare au avut qi firma GST cdrora Schuster Ecosal S.R.L. le-a refuzat ridicarea deEeurilor
menajere pe motiv cd acestea nu au fost sortate.

Domnul Maier Nicolae intervine gi cu acordul pregedintelui de gedinl6 spune ca indiferent demotivarea lor hotdrdrea consiliului local Albe;ti de diminuare a tarifelor este legal6 deoarece nu a fEcut
decat sd scoatd o tax6 de mediu care este suspendatd legal p6na in anul 20lg\n caz contrar propune
cautarea altor firme de salubrizare.

De asemenea pe inqtiintare nu este prevdzut un calcul clar al prelurilor nespecific6nd nici mdcar
care este pre{ul cu TVA, c6t reprezintd TVA din sumd.

Domnul viceprimar Boitog Aurel intervine Ei avdnd aprobarea preEedintelui de ;edinla arat6 c6 incontractul de concesiune incheiat cu Schuster Ecosal S.R.L. nu este previzut cd ulterior vor interveni
cheltuieli cu depozitarea Ei la care s6 fie obligafi la plat6 cetS]enii gi instituliile, aga cum nu sunt cuprinsenici un fel de taxa pe pubela.

Domnul secretar intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui aratd cd referitor la taxa pe pubela.
dacd nu se regdsegte in contractul de .on..iirn. e foarte probabil sd fie cuprinsd ca chirie pubeld incontractele individuale incheiate cu familiile beneficiare ale serviciilor de salubiirur".

Domnul primar $ovrea Nicolae intervine gi avdnd aprobarea preEedintelui de gedintd precizeazd cda luat legitura cu Primdria Daneg care i-a comunicat cE o astfel de adresd de informare au primit ;i ei,
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urmand ca tarifele sd he majorate dupi data de 13.05.2018 in condiliile in care depozitul de la Sighigoara
nu va mai obline autorizafie.

In continuare domnul pregedinte de gedinli Negina Cezar acordd consilierilor locali in ordinea
prezenfei dreptul la luarea cuvdntului.

Se dd cuvdntul domnului Suciu Ioan care doregte sd ;tie daca petiliilor cetdlenilor discutate in
ultima gedinlE de consiliu local ce a avut loc la data de 15.03.2018 s-au solulionai astfel cum a fost
menlionat in procesul verbal al gedin{ei cu nr. 1995/ 15.03.201 g.

Domnul primar $ovrea Nicolae, cu acordul preqedintelui de gedinla, rdspunde cI s-a raspuns la fiecare
petilie conform celor discutate in gedin{a de consiliu consemnatd in procesul verbal al gedinlei cu
nr.1995115.03.2018.

Domnul secretar Purcariu DInu! soliciti sd intervind gi av6nd acordul pregedintelui de gedin{d cere
permisiunea de a aduce dosarul de corespondenla referitor la petiliile ce au intrat in gedinla consiliului
local la data de 15.03.2018.

Avdnd permisiunea pregedintelui de gedin{5 secretarul se prezintd cu dosarul de corespondent5, de
unde prezintd rdspunsurile la adresele nr.125012018, nr. 127712018 qi nr. 194812018. Se constai6 ca peiiliite
au fost solulionate conform celor discutate in qedin{a consiliului local.

Domnul Fintoc Sergiu cu permisiunea domnului pregedinte de ;edin![ intreabl ce se intdmpll cu
asfaltarea strlzilor din zona Calea Baralilor, unde este gi aqa foarte ingust gi problema asfaltdrii podeielor.

Domnul primar $ovrea Nicolae cu acordul domnului pregedinte de Eedinla rdspunde cd-se va face
asfaltarea 9i cu includerea zonelor marginale, pentru c5 dealtfel se qi doregte iargirla pe c6t mai mult
posibil a zonelor carosabile de pe Calea Barafilor, pentru ca orice suprafald c6t de micd ce va fi asfaltat6
sd serveasci cel pulin cazond de refugiu. Ca urmare, s-a discutat cu executantul lucrlrii qi se vor asfalta
toate suprafefele, dar propun sd se organizeze o gedinji cu proprietarii imobilelor din zoni qi geful de
gantier pentru a discuuta toate amdnuntele. Asta deoaorece tribuie sd inteleaga fiecare cetd{ean cd nu se
pot efectua de cdtre noi toate lucrdrile suplimentare solicitate pe domeniite Oin fala propiietatii, decat
pdnd la o anumitd limit6. Pentru cd avem deja exemple clare in care se solicita efectiv asfaltare gi puru..
in suprafele considerabile din proprietatea privatd; cum este cazul domnului Ba;a petru care ,oii"ita .u
firma care executa asfaltarea in zond, sI ii execute lucrdri de pavaj pe o zond intinsa de pe domeniul
privat. ori asemenea situalii nu pot fi acceptate, fiind qi nefondate ;i neiegale.

Domnul Fintoc Sergiu intervine gi cu acordul preqedintelui de Eedinld aratd cd, domnul Nicu
D[ndgan din strada Calea Bara{ilor este dispus sd plateasci lucrarea pe care o va efectua firma cu
asfaltarea in fala casei lui.

Domnul primar precizeazd c[ o altd problemd urgent6 este scurgerea apei pe strada Garii, pentru
care ne vom intdlni de asemenea cu reprezentan{ii Eantierului pentru amenajarea zonelor respective.

Se acordd cuvdntul domnului Lup Nicolae care ridica urmdtoarele 4 probleme:
l.Canalizarea in sat Boiu.
Domnul primar $ovrea Nicolae il asigura ci aceastl lucrare va h realizatd; la AFIR Alba s-au

inai ntat documentele pentru I icitalia proiectu lui tehn ic.
2.Sala de sport, unde se inchiriazd pe bani insi nu se elibereazd chitanle. Cine garanteaz6 intrarea

in sald fird dovada pl6tii? Cine controleazd?
Domnul Tamasi Karoly, intervine gi av6nd aprobarea pre;edintelui de Eedinla precizeazd cd in

sal5 de sport nu intri nimeni fdrdprezentarea chitanlei la intrare, administratorului silii de sport.
3.Parapelii pe drumul inspre Boiu c6nd se vor monta?
Domnul primar $ovrea Nicolae, cu acordul domnului pregedinte de qedin{a, precizeazd, cd acesta

este sector de drum aflat pe digul administrat de A.N. Apele Romane, drumul esrc sub administrarea
Prim[riei Albegti, care rispunde in cazul unor accidente. Repararea digului intrd in sarcina Administratiei
Bazinale de Apd (A.B.A.)-Mureq.

4.Primaria si angajeze un consultant pe probleme de accesari Fonduri Europene.
Domnul Radu loan intervine gi cu acordul domnului pregedinte de qedin!6 propune sd fie

contractatl cu contract de colaborare pe acest domeniu cu doamna Irimia din satul- goiu care are
experine!6 in domeniu.
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Domnul Lup Nicolae rdspunde ci doamna Irimia a mai licut ofertd de servicii pe acest domeniu

al fondurilor europene ins[ se pare cd sunt unele persoane din Primarie care nu o agreeaz[.
In orice caz domnul Lup Nicolae solicitd incheierea unui contract de colaborare cu un expert in domeniu
pentru accesarea mai facilS a a unor astfelde fonduri pentru diferite investilii de interes local.

Domnul preqedinte de qedinld Neghina Cezar intreaba dacd mai sunt alte intervenlii pe acest
subiect gi nemaifiind acordl cuvAntul domnului Tamasi Karoly care aborde azFt2 subiecte pi anume:

l.Referitor la sala de sport are o neldmurire qi intreabd dacl persoanele care inchiriaza sala de
sport sunt obligate la termenul minim de 2 ore.

Domnul primar $ovrea Nicolae cu acordul domnului preqedinte de gedinld rdspunde cf, sala se
poate inchiria cu ora , cum s-a stabilit de Consiliul local.

2.Problema ganlurilor de pe strada Telepeq care au o panti prea mici, apa nu se scurge.
Domnul primar $ovrea Nicolae cu acordul domnului pregedinte de gedin{d raspuide cI trebuie

fEcutr o gedin!6 cu oamenii de pe strada carora sa li se explice din ce motive nu se poate asfalta ganlul.
Domnul Maier Nicolae intervine gi av6nd aprobarea domnului pregedinte d-e ;edinl5 precizeazd. cd

dacd qan{urile se executd pe loc drept neavAnd cdderea necesard, apa nu are cum sd se scurg[ qi va bdlti in
acel loc.

Domnul pregedinte de gedin!5 intreabd dacd mai sunt qi alte intervenlii pe aceastd tema gi cum nu
mai sunt da cuvdntul domnului Suciu Ioan care supune atenliei urmdtoarele 3 subiecte:

l.Propune ajutareapersoanelorbdtrdne gi acelorneputincioase din satele Albeqti, Boiu qi lopa lacurdlarea ganfurilor Ei a zonelor din fala imobilelor.
2'Se adreseazd domnului viceprimar Boitog Aurel qi il intreaba cdnd se va rezolva problema

qanlului din capdtul satului Boiu, p6r6ul Rogoz de la domnul srndel pop.
Propune sd il delege pe domnul Pavel Raliu sd meargd sd curele qanlul cu excavatorul.
Domnul viceprimar, cu acordul pregedintelui de qedin!5 rdspunde c[ se va executa aceasti lucrare.
3.Drumul spre Sighigoara, strada 7 Noiembrie, sr fie luaie mdsuri ca sd fie accesibil catusi de

pu{in, eventual cu un buldozer gi laml pentru nivelarea gropilor formate in carosabil, gi astupare";;iigl;
sau spdrturS.

Domnul pregedinte de Eedinld intreabd dacd mai sunt alte intervenfii pe aceste subiecte Ei cum nu
mai sunt acordd cuv6ntul domnului Maier Nicolae care ridicd urmatoarele 2 probleme :

l.Problema tunelului de la gara Albeqti care nu este iluminat gi adevenit o groapd de gunoi gi focar
de infec{ie fiind dificil de suportat mirosul din zond, care e aqa de pregnant inc6t usturd la ochi.

Domnul primar $ovrea Nicolae cu acordul domnului pregedinie de gedinla raspunde cd in zond au
fot repartizali oameni programali pentru curS{enie gi cd se va urmdrii mai indeapioape activitatea de
curdlenie in zond.

Z.Zona Lunca Stanii - unde din nou au apdrut o grdmada de gunoaie incepand din luna ianuarie
incoace, apreciind c5 sunt cel putin l0 remorci de gunoi de diverse-tipuri, incepand de la pET-uri si
termindnd cu piese de mobilier qi piese auto. '

Domnul primar $ovrea Nicolae, avdnd acordul domnului pregedinte de Eedin{6, rispunde cd se are
in vedere gi acest sector pentru programul de curdlenie.

Domnul Suciu Ioan intervine gi avdnd aprobarea pregedintelui de ;edinld intreabd daci se poate
amplasa un bec de iluminat stradal la magazinul din satul Boiu al domnului'Zamf*escu Marius.

Domnul primar $ovrea Nicolae cu acordul domnului pregedinte de gedinld il intreabd pe domnul
Tamasi Karoly(care este angjat al societdlii de distribulie a energiei electrice din zoni) dacd exista aceastd
posibilitate. Domnul Tamasi Karoly rdspunde cd se rezolvd aceastd problem6 in cel mai scurt timp
posibil.

Domnul Tamasi Karoly cu acordul domnului preqedinte de qedinla intreabd dac6 s-a identificat
autorul fotografiilor cu gunoaiele din Albegti postate pe Facebook.

Domnul primar $ovrea Nicolae avand acordul domnului preqedinte de qedinld rdspunde cd autorul
nu a fost identificat, insl s-a curdlat qi evacuat gunoiul.

Domnul pregedinte de gedin!5 intreabd dac6 mai sunt gi alte intervenlii pe aceste subiecte gi cum
nu mai sunt acordi cuvAntul domnului Pintea Adrian care doreste si afle ce strazi vor intra in reabilitare
dupa terminarea celor incepute?
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Domnul primar $ovrea Nicolae, avdnd acceptul domnului preqedinte de ;edin!6, rdspunde ca

trebuie analizatd in primul r6nd situalia fondurilor rdmase disponibile dup5 terminarea lucr6rilor iar mai
apoi sd se hotdrascr distribuirea disponibilului ramas pe alte lucrdri.

Domnul pregedinte de gedin!6 intreabd dacd mai sunt qi alte intervenlii pe acest subiect gi cum nu
mai sunt acordd cuv6ntul domnului Lup Nicolae care solicita intervenlia ;i solicita s6 se aiba in vedere cd
accesul in sala de sport in eventuale situa{ii de urgen![, de exemplu SMURD, pompieri, etc. Este blocat,
fEcdnd imposibilS intrarea acestor servicii in situafii de urgen!6, in condiliile in caie uEa de la intrare se
incuie pe perioada c6t sala este inchiriat[ de un grup de persoane iar poarta de acces in incinta sdlii de
sport este incuiati permanent qi cheia este la administrator, acesta nefiind prezent dup6 orele de program
gcolar.

Domnul Maier Nicolae intervine qi avdnd aprobarea domnului pregedinte de gedinla propune sd se
realizeze un duplicat al cheilor atdt de la uga salii de sport c6t gi de Ia poarta de acces in curte care sd fie
inmdnate persoanei care inchiriazdsala, astfel inc6t persoanele care sunt in sali sd poatd descuia usile in
situalii de urgen[5.

Domnul primar $ovrea Nicolae , cu acordul domnului preqedinte de Eedintd rlspunde cd este de
acord cu misura propusi de domnul Maier Nicolae gi se va proceda la executarea unui-duplicat de chei
care vor fi inmAnate administratorului s6lii de sport.

Domnul preqedinte de Eedin!6 intreabi dacd mai sunt Ei alte subiecte de discutat sau alte interven{ii
gi cum nu mai sunt declard inchise lucrlrile gedinlei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal
azi 19.04.2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT
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