
PROCES VERBAL
Nr.4669/28.06.2018

lncheiat a2i28.06.2018 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti,
judelulMureg.

$edinfa a fost convocatS de cdtre Primarul bomunei Albeqti potrivit Dispoziliei nr.240 din
data de 22.06.2018. Invitalia nr.4531122.06.2018 cu convocatorul gedin{ei nr.4532122.06.2018, precum Ei
toate materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozifia doamnelor qi domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronicd. De asemenea publicitatea qedinfei s-a realizat prin afigarea la avizierul
instituliei a ordinii de zi a convocatorului qi dispozifiei primarului, conforrn procesului-verbal de afigare
nr.4533 la data de 22.06.2018 gi prin publicarea tuturor materialelor de gedintd pe site-ul comunei Albegti.

La qedint6 sunt prezen{i consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany
Ludovic, Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea
Adrian Ironim, Pintea Aurel, Radu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly.

Se constat[ cd gedinfa este statutard, sunt prezenli 14 consilieri locali in functie din totalul de
15, fiind absent consilierul local Lup Ion Nicolae, plecat din far6.

Preqedinte de gedin{6: Neghina Cezar
Participi la qedintS din partea Primiriei:
-Primar ing. $ovrea Nicolae;
-Secretar j rs.Purcariu Ddnuf ;

Se constata ca mai sunt prezenti in sala de sedinta:
-Baciu Ovidiu, domiciliat in Albesti , str.Soseaua Nalionala nr.26;
-Seracu Nicu
-Gavronschi Victor.
Consiliul local este legal intrunit.

Preqedintele de qedin{6 domnul Neghina Cezar declarS deschisd gedin{a Consiliului local qi d[
cuvdntul domnului secretar Purcariu Ddnuf care supune spre aprobare procesul-verbal al qedinfei
anterioare ce a avut loc in data de 19.06.2018, precizdnd cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor
impreunl cu documentele de qedint6.

Se supune la vot gi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.4420 al gedinfei
din data de 19.06.2018.

Pregedintele de gedin{6 domnul Neghina Cezar prezintd gi supune la vot ordinea de zi inscris[
in Dispozitianr.240122.06.2018 a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul20l8;
Iniliator: Primarul comunei Albe;ti
2.Proiect de hot6r6re privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli

al ConsiliuluiLocal Albestipe trimestrul I al anului20l8;
lnifiator: Primarul comunei Albegti
3.Proiect de hotdrdre privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea efectuarii

operatiunilor notariale pentru alipirea unor imobile apartinand domeniului public al comunei Albesti,
situate in satul Boiu, judetul Mures, cu actualizarea datelor de carte funciara.

Iniliator: Primarul comunei Albegti
4.Diverse.
Domnul presedinte de sedinta solicita permisiunea consilierilor de a da cuvintul pentru inceput

cetatenilor prezenti in sala de sedinta.
Consilierii locali sunt de acord gi ca urmare se da cuvdntul domnului Baciu Ovidiu care arata ca in

data de 04.07.2017 a depus o pldngere la primdrie, inregistratd, cu nr.432l/2017 prin care a solicitat sa i se
comunice dacd domnul Munteanu Viorel, vecin vis-a-vis de proprietatea sa, are autorizalie de functionare
pentru activititile auto pe care le presteaza in imobilul sau, respectiv spalatorie auto.

De asemenea arata ca pe strada Codrului vis-a-vis de dansul func{ioneazd o spalatorie auto care
infunda canalizarea. Solicita informatii despre aceasta spalatorie, respectiv in ce regim func{ioneazd, gi dacd



are autoriza(ie de funclionare pentru activitatea de spalatorie auto. De asemenea proprietarul acestui
imobil in care funcfioneazd spalatoria, Munteanu Viorel, gi-a extins limita de proprietate ilegal, inchizand cu
gard gi zona de l6ngd soseaua Nafionala, pe unde odatd era santul comun de scurgere a apelor rezultate din
apele de pe strdzile din zona, qi care se deversa intr-un canal colector aflat l6ngd soseaua nationala.

In plus, precizeaza ca santul din fata casei sale nu are cddere suficienta qi ca in timpul precipitatiilor
abundente apa care vine de pe santurile din strada Liliacului qi strada Podului(qi care se varsa in santul care
trece prin fata cu(ii sale) refuleazain curtea sa. Din cauza pericolului de inundare a cu(ii nu poate pleca
pentru mult timp de acas[ qi de asemenea linigtea ii este tulburata de spalatoria auto din vecinatatea sa, care
pe l6ngd faptul ca folosegte spatiul public pentru parcari, incurcand circulatia in zona, produce zgomot qi

deseuri, respectiv ape uzate pe care le devarsa in ganf gi pe strada. De asemenea a spart qi podul de sub panta
drumului care coboarl din soseaua Nalionala, pod ce asigura scurgerea apelor din santuri spre canalul
colector.

Domnul primar Sovrea Nicolae, intervine, gi avind aprobarea presedintelui de sedinta arata ca la
adresa domnului Baciu Ovidiu s-a rdspuns cu siguranfa la vremea respectiva ca in evidentele primariei
Albesti activitatea declarata qi autorizata este cea de magazin de piese auto.

in ceea ce privegte celelate aspecte invocate de domnul Baciu Ovidiu domnul primar spune ca se vor
face toate demersurile pentru verificarea aspectelor privind limita de proprietate a domnului Molodovan
Viorel, iar dacd acesta s-a extins abuziv se va proceda la obligarea acestuia de a darama gardul extins. De
asemenea se analiza , impreuna cu constructorul, posibilitatea coborarii pantei la intrarea pe strada Codrului
gi repararea podului pentru scurgerea apei, aceasta strada fiind dealtfel cuprinsd in proiectul de reabilitare a
strazilor comunei.
Preqedintele de sedinta intervine qi propune constituirea unei comisii care sd se deplaseze gi sa constate la
fata locului situatia in fapt gi func{ie de cele constatate sd se ia mdsurile necesare.
Consilierii locali sunt de acord, drept pentru care preqedintele de sedinta ii spune domnului Baciu Ovidiu ca
vor fi luate mdsurile necesare functie de cele ce se vor constata la fata locului.
Domnul Baciu Ovidiu mullumegte consilierilor locali gi domnului primar pentru ca a a fost ascultat, saluta gi
pdrlsegte sala de sedinta.
Domnul presedinte da cuvdntul domnilor Seracu Nicu gi Gavronschi Victor care au solicitat primirea in
sedinta de consiliu pentru prezentarea unui proiect de festival de muzica electronica, intitulat DAVA, ce se

doregte a fr organizat in incinta fostei fabrici de sticla S.C. Stimet S.A. , al carei sediu se afla pe teritoriul
comuneiAlbesti.
Domnul Seracu Nicu distribuie materiale privind prezentarea acestui proiect.
Domnul Gavronschi Victor face prezentarea proiectului aratand urmatoarele:
- exista reale atuuri in zona prin pozifia geostrategica a locatiei, avdnd in vedere in principal: accesul direct
din soseaua E 60, spaliul generos atdt pentru organizarea evenimentului in sine cdt gi pentru parcare,
camping utilitati, qi nu in ultimul rdnd imediata vecinatate cu Sighisoara gi cetatea medievala care aduce un
plus de publicitate festivalului;
- din punct de vedere organizatoric exista staff gi echipa tehnica foarte bine pregatita, dotarea tehnica exista
de asemenea cu echipament de ultima generalie, qi, nu in ultimul rdnd, exista o serie de artisti qi DJ
internationali care qi-au exprimat deja interesul qi disponibilitatea pentru acest proiect;
-publicul linta: tineri cu varste intre 22 - 35 de ani;
-participanti estimati: circa 5000 persoane;
-2 zile de festival in perioada 8-9 septembrie 2018;
-peste 30 de artisti internationali de mare audienta qi popularitate la ora actuala pe acest gen de muzica.
Avantajele pe care le aduce evenimentul: suport pentru industria hoteliera, locuri de munca , bani la bugetul
local, posibilitili de investitii, promovarea la nivel nafional gi intemafional prin retele de socializare , blog,
mijloacele massmedia, un real suport oferindu-l in acest sens partenerii media implicati, de exemplu Radio
KissFm, rudio Zu gi posturile nationale de larga audienta.

Domnul Suciu Ioan intervine gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta intreabd cu ce anume ar
trebui sa participe comuna la acest proiect.
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Domnul Gavronschi Victor rdspunde ca de u real ajutor din partea autoritatilor locale sunt
asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii evenimentului, in primul r6nd curent electric, apa, canalizare gi

asigurarea ordinii publice in special in punctele de acces la festival.
Domnul presedinte de sedinta propune ca curentul electric s[ fie suportat de la reteaua Primariei

Albesti sau de la punctul de tensiune aflat in incinta S.C. Stimet S.A. , care este destul de puternic Ai crede
ca face fata evenimentului.

Domnul Tamasi Karoly intervine gi, avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca acel
punct din zona Stimet S.A. nu a mai fost pus in functiune de foarte mult timp Ei are nevoie de verificiri qi

revizii cu siguranfa , dar ca se poate pune in funcfiune. Problema este ins[ timpul scurt pana la data
festivalului, perioada in care organizatorii vor trebui sa urgenteze procedurile cu societatea de distributie din
zona, pentru ca dureazd destul de mult pana ce documentatiile necesare vor fi finalizate qi mai apoi si se
opereze in teren la fata locului pentru asigurarea curentului.

Domnul Stroian Zaharie solicita luarea cuvdntului, gi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta, arata
ca trebuie avute in vedere in primul rdnd mdsurile de securitate, ordine publica qi asigurarea traficului in
zona, fiind in imediata vecinatate a E60, avdnd in vedere ca numai populalia comunei Albesti seridica la un
numar de circa 6000 locuitori, la care se adauga gi cei din Sighisoara gi localitatile invecinate, plus alli
participanti venili ca turiqti. Agadar trebuie constientizat ca este nevoie de aceste mdsuri gi de autorizatiiile
specifice, in special ISSU.

Domnul Gavronschi Victor rdspunde ca aceste aspecte sunt prioritare in organizarca evenimentului gi
ca vor face tot posibilul sa asigure mdsurile de securitate gi fluiditatea circulatiei in zona, se vor obtine qi

avizele de la ISSU.
Domnul Stroia Zaharie puncteaza de asemenea problema zidurilor fostei fabrici , care sunt destul de

vechi qi pe alocuri fisurati, precum gi a caselor din zona qi spune ca trebuie avut in vedere gi riscul aparitiei
sau agravarii fisurilor datorate decibelilor care vor produce probabil vibratii in zona.

Domnul presedinte de sedinta se adreseaza domnului Seracu Nicu intrebandu-l in ce calitate este
inplicat in acest proiect.

Domnul Seracu Nicu rlspunde ca are calitatea de coorganizator.
Domnul presedinte de sedinta il intreabl dacd are cunoqtin{a care este situatia datoriilor S.C. Stimet

S.A., pe care acesta o reprezint6, fata de bugetul local.
Domnul Seracu Nicu r6spunde ca qtie despre debitele restante ale societdtii, respectiv impozitele gi

taxele datorate cdtre bugetul local dar ca acestea au fost discutate cu reprezentantii primariei in sensul
esalonarii la plata.

Domnul primar Sovrea Nicolae intervine gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta , rdspunde ca
intr-adevir s-a discutat problema datoriilor restante ale S.C. Stimet S.A. doar ca nu s-au emis formele de
executare a acestora deoarece exista o problemd referitoare la cuantumul datorat pe de o parte cdtre bugetul
Comunei Albesti qi pe de alta parte cdtre bugetul Municipiului Sighisoara, societatea avdnd sediul tocmai in
zona de delimitare administrativ teritoriala dintre cele doua UAT-uri.

Aceste aspecte insd vor fi elucidate c6t de curdnd posibil, astfel incdt Primaria Albesti prin serviciul
de Impozite qi Taxe sa procedeze la intocmirea formelor legale pentru recuperarea debitelor restante.

Domnul presedinte de sedinta intreabl daci mai sunt gi alte intrebdri sau interventii in legdtura cu
proiectul domnilor Gavronschi Victor gi Seracu Nicu, gi cum nu mai sunt multumeqte invitatilor pentru
prezenta.

Domnii Gavronschi Victor gi Seracu Nicu mullumesc qi ei la rdndul lor pentru timpul acordat, saluta
pe toti cei prezenti gi parasescd sala de sedinta.

Domnul presedinte de sedinta trece la punctul nr.1 al ordinii de zi:
l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018;

Initiator: Primarul comunei Albegti
Da cuvdntul, pentru prezentarea proiectului, domnului primar Sovrea Nicolae.
Domnul primar arata ca rectificarea bugetara propusa va opera incepdnd din semestrul II al anului

2018, respectiv incepdnd cu luna iulie aceasta rectificare fiind necesara pentru acoperirea unor cheltuieli care
nu au putut fi prevazute in bugetul initial adoptat, cheltuieli pe care le prezinta punctual.
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1.Este vorba in primul rdnd de repararea drumului spre satul Sapartoc unde fata de bugetul initial
a fost nevoie de suplimentarea de lucrlri qi materiale. Initial s-a pornit cu lama dinspre Valea Albestiului, pe
ruta fostului drum de exploatatie forestiera, insl s-a dovedit ca lucrarea necesita nu numai curatarea qi

nivelarea cu lama ci qi o serie de ameliorari ulterioare ale structurii drumului prin aducerea qi tasarea de tigla
sparta qi piatra sparta, in special in zonele cu gropi.

Apoi, avdnd in vedere dificultatea traseului gi a lucrarii s-a decis ca in paralel cu repararea drumului
pe acest traseu sd se procedeze la reabilitarea fostului drum c6tre Sapartoc care urca din cartierul Aurel
Vlaicu Sighisoara, fost drum public de circulatie dar care nu a mai fost folosit gi reparat de peste 20 de ani.

Ca urmare, concomitent cu traseul Valea Albestiului- Sapartoc s-a demarat gi repararea traseului
cartier Aurel Vlaicu- Sapartoc, unde de asemena s-a procedat la curatarea de vegetafie, largirea drumuli cu
lama gi tasarea acestuia cu deseuri de tigla sparta de la S.C. Siceram S.A. qi ulterior cu piatra sparta pentru
intarirea structurii.

De asemenea trebuie refinut ca repararea acestui traseu de drum numai cu lama s-a dovedit ineficient
gi nu are garantia unei lucrdri de durata. De aceea s-a suplimentat lucrarea initial cu tasare de deseuri
ceramice de la Siceram S.A. insd care chiar dacd aduc un real beneficiu structurii drumului s-au dovedit
insuficiente astfel ca s-a suplimentat cu piatra sparta, mai ales ca lungimea drumului este destul de mare,
fiind vorba de practic de zeci de kilometri de drum care necesita reabilitare.

2.Pe de alta parte in zona str.Noua din Albesti pe o lungime de aproximativ de 80 metri au reaparut
problemele cu refularea apelor din canalizare, datorate instalatiei de canaliozare mult prea vechi qi care nu
mai face fata conditiilor actuale, fiind practic canalizare fostei fabrici de prelucrare a inului din zona.

Canalizarea e realizata inc6 din tevi de beton care cu timpul s-au deplasat gi s-au deteriorat qi nu mai
sunt eficiente. Ca urrnare, este necesara efectuarea gi in aceea zona a unei lucr6ri mai mari care consta
practic in inlocuirea intregului tronson cu o noua retea de canalizare gi care sd fie legatd la reteaua principala
de canalizare a comunei.

3. De asemenea dacl se intenlioneazd suplimentarea personalului de paza, avdnd in vedere oferta
trimisa de Proleg Guard S.R.L., este nevoie de suplimentarea cheltuielilor pe acest sector.

4.Initierea proiectelor privind accesarea de fonduri europene pentru modernizarea, extinderea gi

dotarea scolilor din Albesti gi Boiu necesita de asemenea suplimentarea de cheltuieli, care chiar dacd sunt
proiecte ftrd cofinantare din partea comunei, necesita totugi o serie de cheltuieli preliminare; de exemplu
lucrdrile topografice pentru rectificarile qi alipirile de CF-uri qi evidentieri construclii gcoli.

5. O alta cheltuila neprev[zutd este cea cu acoperigul primariei, care in urma unor evenimente meteo
s-a stricat gi care la o cercetare mai amanuntita are nevoie de raparatii urgenfe qi neprevdzute.

O veste buna insd este aceea ca societatea GST S.A. doregte sd se extinda in zona Albesti cu o noua
aripa, astfel ca urrnare a extinderii activitatii se vor suplimenta gi veniturile la buget .

De asemenea s-au fEcut ridicarile topografice si pentru o pista de biciclete pe strada Lunga.
Domnul Stroian Zaharie intervine, gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, intreabl dacd aceasta

pista se va face pe bucdli sau o singura lucrare , o singura banda continua ca sa nu existe denivelari.
Domnul primar Sovrea Nicolae rdspunde ca pista este prevazuta ca fiind o singura lucrare, insd

deocamdatd este in faza de proiect.
6. Suplimentarea bugetara mai este necesara gi pentru curatarea santurilor din Boiu Ei Topa.
Domnul Suciu Ioan intervine, gi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta,precizeaza ca persoanele

asistate social care au fost trimise sa coseasca vegetatia pe santuri gi pe marginea drumurilor nu fac decdt sa
taie varfurile de vegetafie lasand multd vegetalie necuratata in zona.

Domnul Fintoc Sergiu , cu acordul presedintelui de sedinta, propune ca s[ se facl de paza Ei sd se
asiste pe rdnd , din r6ndul consilierilor, la executarea lucrarilor de intretinere santuri.

Domnul Suciu Ioan spune ca exista persoane abilitate in primdrie care s5 se ocupe cu aceasta
activitate, respectiv viceprimarul qi primarul.De asemenea intreabi care este stadiul proiectului privind
canalizarea in satele Boiu gi Topa.

Domnul primar Sovrea Nicolae, avdnd acordul presedintelui de sedinta, arata ca proiectul a fost
inaintat de la AFIR Alba la ANAP Bucuresti pentru ayizare gi se aqteapt[ rdspunsul.

Domnul Buzogany Ludovic intervine, qi av6nd acordul presedintelui de sedinta , intreab6 de ce
trebuie avizat tocmai la Bucuresti din moment ce proiectul privegte comuna Albesti, judetul Mures.
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Domnul primar rlspunde ca legislatia specifica in domeniu solicita avizul Agentiei Nafionale
pentru Achizitii Publice ANAP, frrd de care nu se pot demara practic lucrdrile, astfel ca deocamdatd nu
exista o previziune clara asupra termenului de incepere a lucrarilor pentru acest proiect.

Domnul Suciu Ioan precizeazaca problema canalizarii in Boiu si Topa este deja foarte veche gi ca
populafia agteaptS sd se facd aceste lucrdri qi in zona lor, astfel ca solicita sd se facd ceva pentru urgentarea
proiectului la Bucuresti.

Domnul Stroia Zaharie intervine, qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca da
dreptate domnului Suciu Ioan dar pe de alta parte trebuiesc respectate procedurile legale de obtinere a
avizelor necesare ftrd de care nu este posibila inceperea lucrarii, astfel ca alta solulie deocamdatd nu este
decdt sd se urmdreascd procedura la ANAP Bucuresti.

Domnul primar Sovrea Nicolae, solicita luarea cuvdntului, gi avAnd aprobarea presedintelui de
sedinta, mai arata ca in ceea ce priveqte cheltuielile cu proiectele actuale de drumuri care sunt in lucru, a
solicitat constructorului ca de acum inainte sa prezinte devize estimative pe lucrdri gi activitdli gi nu
pontajele de lucru(care nu sunt concludente) pentru ca altfel nu avem un control asupra activitatii acestuia.

Devizele in schimb vor confine toate lucr[rile pe proceduri, etape qi costurile aferente acestora, gi
deci nu pe ore lucrate.

Consilierii locali sunt de acord cu solicitarea domnului primar ?n ceea ce priveEte urmarirea activitatii
sim lucrarilor pebaza devizelor.

Domnul presedinte de sedinta intreabd dacl mai sunt gi alte luari de cuvdnt qi cum nu mai sunt
solicita avizele comisiilor de specialitate asupra proiectului de hotarare. Comisiile acorda aviz favorabil gi ca
urmare este supus la vot proiectul de hot6rdre.

In urma voturilor exprimate se aproba cu unanimitate de voturi proiectul de hot[rdre privind
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.
Domnul presedinte de sedinta trece la citirea punctului nr.2 al ordinii de zi:

2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli
al ConsiliuluiLocal Albestipe trimestrul I al anului20l8;

Se da cuvdntul domnului primar Sovrea Nicolae care prezinta proiectul de buget.
Domnul presedinte de sedinta intreaba dacd sunt intrebdri, alte interventii qi cum nu mai sunt

solicita avizele comisiilor de specialitate.Comisiile de specialitate acord a aviza favorabil.
Ca urmare se supune la vot qi este aprobat in unanimitate proiectul de hotdrire privind aprobarea

contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Albesti pe trimestrul I al
anului 2018.

Domnul presedinte de sedinta trece la punctul nr.3 al ordinii de zi:
Proiect de hotdrdre privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea efectuarii operatiunilor

notariale pentru alipirea unor imobile apartinand domeniului public al comunei Albesti, situate in satul
Boiu, judetul Mures, cu actualizarea datelor de carte funciara.

Se da cuvdntul domnului secretar Purcariu Danut pentru prezentarea proiectului.
Domnul secretar arata ca, a$a cum rezulta dealtfel foarte clar din raportul de specialitate, actele

cadastrale anexate proiectului, analizdnd documentatia cadastrala de alipire imobile intocmita de topograf
PFA Radu Nicolae Horatiu, aprobate prin referatul de admitere nr.9958120.06.2018 al BCPI Sighisoara si
inregistrate la comuna Albesti cu nr.4538/22.06.2018, a constat ca sunt alipite cele 2 imobile Cl gi C2
care sunt amplasate in zona gcolii din Boiu; una dintre ele avdnd dealtfel evidentiata qi construc{ia gcolii.
Alipirea acestor imobile era necesara pentru arezulta un singur CF cu o suprafala mai mare, CF necesar
pentru realizarca unor investilii pe aceste terenuri, respectiv proiectul de modernizare, extindere si dotare
a scolii din Boiu- proiect ce se doreste a fi derulat prin accesarea de fonduri europene, Axa 10, masura
l0.lB.

in vederea incheierii actului de alipire se impune promovarea unui proiect de hotlr6re in acest
sens, in virtutea prerogativelor prevdzute de prevederile art.36 alin. (2) lit "c"din Legea administraliei
publice locale nr.2l5l200l, republicatd, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.

Ca urmare, sustine proiectul de hotdrdre initiat de domnul primar Sovrea Nicolae.
Domnul presedinte de sedinta intreabl dacd mai sunt gi alte interventii gi cum nu mai sunt solicita

avizele comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil. Drept pentru care este
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supus la vot gi este aprobat in unanimitate proiectul de hot6rire privind insusirea documentatiei
cadastrale si aprobarea efectuarii operatiunilor notariale pentru alipirea unor imobile apartinand
domeniului public al comunei Albesti, situate in satul Boiu, judetul Mures, cu actualizarea datelor de
carte funciara.

Domnul presedinte de sedinta trece la punctul nr.4 al ordinii de zi:
Diverse.
Se da citire cererii nr.4598126.06.2018 a unui grup de cetateni de pe strada Garii, Albesti, care iqi

exprima nemullumireafata de lucr[rile de repara{ii drum din zona, solicita deplasarea unei comisii lafata
locului qi solutionarea problemei santului qi trotuarului incepdnd de la nr.42 pana la nr.50, respectiv
saparea santului gi repararea trotuarului, cdt gi problema latimii drumului.

Domnul primar Sovrea Nicolae ia cuvantul, avdnd acordul presedintelui de sedinta, gi arata ca la
zona de trotuar se poate discuta cu constructorul s[ se vadl ce optiuni sunt pentru zona respectiva.

Domnul Pintea Adrian intervine qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta precizeaza ca
locuitorii din zona se pl6ng ca pe vreme ploioasa le curge apa in curte.

Domnul Maier Nicolae intervine, gi avind aprobarea presedintelui de sedinta, propune deplasarea
lafata locului pentru constatari.

Domnul Tamasi Karoly , avind aprobarea presedintelui, propune formarea unei comisii care sd se
deplaseze la fata locului.

Domnul primar intervine qi av6nd aprobarea presedintelui de sedinta,precizeaza ca a fost in zona
de nenumdrate ori gi s-a explicat ca nu exista practic posibilitatea de a sapa santuri de canalizare gi monta
trotuare dupd cum doresc locuitorii din zona, tocmai din cauza structurii gi amplasamentului. Este de
acord cu formarea unei comisii care sa meargl lafata loculuiimpreuna insd cu qeful de santier.

Presedintele de sedinta propune ca din comisie sa faca parte si dirigintele de santier ,impreuna cu
domnul inspector Igna Alexandru din cadrul primariei, si intreaba care sunt persoanele care vor sa faca
parte din comisie.

Se ofera domnii: Pintea Adrian, Radu Ioan, Neghina Cezar, Maier Nicolae, Boeru Adrian, Boitos
Aurel- viceprimar, si domnul primar Sovrea Nicolae.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri si cum nu mai sunt intreaba
daca sunt de acord cu componenta comisiei.

Consilierii locali aproba in unanimitate comisia pentru verificarea lucrarilor pe strada Garii.
Domnul Radu Ioan , cu acordul presedintelui, propune ca aceasta comisie sa se deplaseze , in

aceeasi zi, si la petentul Baciu Ovidiu pe strada Codrului pentru a constata situatia si in aceasta zona.
Consilierii locali sunt de acord.
Presedintele de sedinta propune ca deplasarea la fata locului a comisiei sa se faca in data de

03.07.2018 la orele 16,00.
Consilierii locali sunt de acord.
In continuare domnul presedinte de sedinta da cuvantul consilierilor locali pentru alte probleme pe

care doresc sa le ridice in sedinta.
Domnul Suciu Ioan se inscrie la cuvant, si avand aprobarea presedintelui de sedinta ridica doua

probleme:
l.Revine asupra problemei proiectului de canalizare pentru satele Boiu si Topa si insista sa se ia

legatura cu consultantul responsabil de dosar, aflat la ANAP Bucuresti, si
2.solicita in numele tuturor fermierilor care au teren in zona Lunca Boiului, aplicarea de piatra sau

deseuri de tigla pe drumul care face legatura cu zona 7 Noiembrie.
Domnul primar, avand acordul presedintelui de sedinta, intervine aratand ca in ceea ce priveste

proiectul de canalizare aflat la ANAP , asupra acestuia nu are cum sa intervina, deoarece exista o
procedura legala stricta si care este in derulare, lucru care trebuie clar inteles.

In ceea ce priveste aplicarea de piatra, s-ar putea aduce in zona circa l-2 masini de tigla sparta, dar
cantitatea nu crede ca va fi suficienta si nu se poate aduce mai multa deocamdata in zona respectiva,
prioritara fiind acum reabilitarea drumului spre Sapartoc si care necesita mult material pentru tasare,
inclusiv tigla sparta.
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Domnul presedinte de sedinta da citire petitiei cu nr.4549125.06.2018 prin care domnul Onetiu
Florin Gheorghe de pe str.Garii nr.58 solicita punerea in folosinta a domeniului public situat langa casa
sa, respectiv trotuarul din fata casei, pentru a presta servicii de vulcanizare. Motiveazaca aceasta ii este
necesara la autorizarea din partea RAR Mures.

Domnul secretar intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca nu cunoaste exact
regimul juridic al zonei din fata casei domnului Onetiu Florin, insa presupune ca zona este domeniu
public. Din punct de vedere legal inchirierea sau concesionarea unui teren din domeniul comunei se poate
realiza prin procedura de licitatie publica in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pe de alta parte
insa trebuie vazuta portiunea respectiva de teren si avute in vedere cateva criterii in fapt, ca de exemplu:
daca este sau nu cale de acces catre alte proprietati, daca exista inzona utilitati sau puncte de acces catre
utilitati ale domeniului public sau alte domenii private, daca este sau nu zona pietonala,zona de trafic
public, daca activitatea prestata influenteza sau nu influenteaza in vreun mod circulatiainzona si, nu in
ultimul rand, daca tulbura linistea si ordinea publica.

Domnul Maier Nicolae propune deplasarea comisiei formate , la data de 03.07.2018, si in aceasta
zona pentru a vedea situatia reala a terenului solicitat, si amplasarea acestuia fata de drum, in zona.

Consilierii locali sunt de acord.
Se da cuvantul domnului Tamasi Karoly care ridica problema pazei in comuna si revine cu

solicitarea sa se mai monteze camere de supraveghere in zona str.Liliacului , zona str.Podului dinspre
Valea Sapartocului, pe unde circula carute si se fura lemne.

Domnul Stroian Zaharie intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune sa fie
angajat un supraveghetor care sa supravegheze permanent camerele, sau, dotarea personalului de paza cu
tablete cu care pot avea acces direct, online, in timp real asupra camerelor si zonelor supravegheate.

Oferta Proleg Guard S.R.L. este costisitoare si propune sa se angajeze paza suplimentara pe lunile
in care exista riscul marit de furturi din recoltele oamenilor, in perioada de recoltare a produselor agricole,
respectiv lunile august-septembrie

Domnul Tamasi Karoly intervine, si cu acordul presedintelui de sedinta, solicita ca firma de paza
sa intocmeasca un raport saptamanal functie de care sa se analizeze oportunitatea continuarii pazei de zi
cu doua echipaje permanente (unul in Albesti si unul in Boiu cu cate 2 paznici).

Domnul Fintoc Sergiu intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, arata ca in opinia sa
cea mai viabila solutie ramane varianta infiintarii politiei locale, care ar trebui luata in considerare.

Domnul Tamasi Karoly solicita luarea cuvantului, si avand aprobarea presedintelui de sedinta,
intreaba daca serviciul de paza si camerele de supraveghere si-au dovedit in vreun fel pana la aceasta data
eficienta practic, in sensul surprinderii de persoane care comit fapte antisociale sau mai grave si predarii
acestora organelor de politie.

Domnul primar Sovrea Nicolae, avand acordul presedintelui, arata ca au fost mai multe cazuri de-
a lungul timpului in care au surprins persoane chira in flagrant , mai ales in cazul furturilor de lemne, si
au fost predate politiei. Camerele sunt 25 la numar in prezent si sunt montate strategic si in zonele cu risc
maimare.

In continuare propune ca perioda in care sa fie servicul de paza suplimentat Ia 4 persoane sa fie pe
perioada septembrie-octombrie.

Domnul presedinte de sedinta propune suplimentarea perioadei serviciului de paza deoarece
perioada de 2 luni propusa nu este suficienta, neacoperind perioada recoltarii si depozitarii produselor
agricole.

Domnul Maier Nicolae intervine, si cu acordul presedintelui de sedinta ,arata ca intr-adevar cele2
luni nu sunt suficiente si propune eventual suplimentarcala 3 luni a perioadei de paza suplimentara, insa
solicita sa se intocmeasca un raport de activitate lunar care sa justifice plata serviciilor.

Domnul Buzogany Ludovic intervine si avand aprobarea presedintelui de sedinta arata ca paza de
zi devine obligatorie, date fiind sustragerile frecvente din camp dar si din gradinile oamenilor.

Domnul presedinte de sedinta propune sa se faca raportul de activitate pe ultimele 2 luni, pana la
sedinta urmatoare.

Domnul Tamasi Karoly intervine si avand acordul presedintelui de sedinta propune sa se faca
saptamana raportul de activitate, incepand cu luna iulie.
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Domnul presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte propuneri si cum nu sunt propune ca

Proleg Guard SRL sa intocmeasca rapoartele de activitate saptamanal incepand cu luna iulie, pentru a fi
prezentate in sedintele de consiliu local.

Consilierii locali sunt de acord cu intocmirea si prezentarea de rapoarte de activitate saptamanale

de catre Proleg Guard S.R.L.
Domnul presedinte de sedinta Neghina Cezar intreaba de ce nu s-au montat lampi cu LED si pe

str.Cooperatiei asa cum s-a planificat.
Domnul Tamasi Karoly intervine si cu acordul presedintelui de sedinta , in calitate de angajat al

societatii de distributie energie electrica, arata ca este cuprinsa in proiectul de iluminat si str.Cooperatiei

unde sunt repartizate 6 lampi economice cu LED care vor fi montate in cel mai scurt timp posibil, functie
de cum este organizata si programata activitatea in teren a societatii de distributie.

Domnul Maier Nicolae solicita inscrierea la cuvanto si avand acordul presedintelui de sedinta
propune sa se reia corespondenta cu SNCFR pentru pasajble de cale ferata.

Propune sa nu se renunte la pasajul de la halta Boiu, pasaj care, in opinia sa, este absolut necesar

fermierilor care lucreaza terenurile din zonele denumite Lunca Mare, Delnite, Unghiul Lui Marc,

Ionovici.
Pentru mai multe informatii si detalii il indruma pe domnul primar Sovrea Nicolae sa se informeze

la Primaria Danes- comuna care are un asemenea pasaj, despre corespondenta si procedura de lucru in

acest sens cu SNCFR.
Domnul Tamasi Karoly solicita inscrierea la cuvant, si avand aprobarea presedintelui , precizeaza

ca in cazul in care va avea loc festivalul de muzica electronica DAVA, este necesar sa se urgenteze

procedura de lucru cu Electrica S.A., si solicita sa se intocmeasca o adresa catre societate pentru a se

solicita marirea puterii instalate; lucru necesar unui asemenea eveniment .

Domnul Fintoc Sergiu solicita inscrierea la cuvant si avand aprobarea presedintelui de sedintya

cere sa se intervina pentru a se solutiona problema cainilor vagabonzi din str.Calea Baratilor.
Domnul Radu Ioan solicita inscrierea la cuvant, si avand aprobarea presedintelui de sedinta

solicita sa se ia masuri pentru ca sa se interzica pe drumul spre Sapartoc sa se mai presteze exploatare

forestiera, activitate care va strica din nou drumul.
Domnul Boitos Aurel solicita inscrierea la cuvant si avand aprobarea presedintelui de sedinta

solicita sa se ia masuri epntru asigurarea ordinii si linistii publice in Boiu si Topa unde pe timp de seara si

pana noapteatarziu linistea este deranjata de copiii si adolescentii care circula pe strazi.

Domnul preqedinte de gedinld intreabd dacd mai sunt gi alte subiecte de discutat sau alte interventii

gi cum nu mai sunt declard inchise lucrdrile qedinfei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal

a2i28.06.2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
NEGHINA CEZAR

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT


