
PROCES-VERBAL
Nr.6498 din 13.09.2018

incheiat azi 13,09,2018 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, jude{ul
MureE.

$edinla a fost convocatd de c6tre Primarul comunei Albeqti potrivit Dispozifiei nr.372 din data de
06.09.2018. Invita[ia nr.6349107.09.2018 cu convocatorul gedin]ei nr.6350107.09.2018, precum gi toate
materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozifia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere
pe cale electronicS. De asemenea publicitatea qedinlei s-a realizat prin afigarea la avizierul instituliei a ordinii de
zi a convocatorului qi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afigare nr.635l la data de 07.09.2018
qi prin publicarea tuturor materialelor de Eedin!6 pe site-ul comunei Albeqti.

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

Se constat[ cd qedin{a este statutar6, sunt prezenli l4 consilieri locali in funclie din totalul de 15, fiind
absent consilierul local Maier Valeria Adriana.

Preqedinte de gedin(6: Pintea Adrian lronim
Participd la gedin![ din partea Primdriei:
-Viceprimar Boitos Aurel;
-Secretar jrs.Purcariu Ddnuf ;

Consiliul local este legal intrunit.
Pregedintele de Eedinf6, domnul Pintea Adrian Ironim, declard deschisl qedinla Consiliului local gi d[

cuvdntul domnului secretar Purcariu Ddnu! care supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare ce a
avut loc in data de23.08.2018, precizdnd cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele
de Eedin[6.

Se supune la vot qi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.5986 al Eedinlei din data
de 23.08.2018.

Pregedintele de qedin![ prezinta qi supune la vot ordinea de zi inscrisd in Dispozilianr.372106.09.2018
a primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:

l. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Albesti pentru trimestrul II al anului 2018;

lniliator: Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local al comunei Albesti in

Consiliul de Administrafie 9i in Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitatii
constituite in cadrul $colii gimnaziale Albesti;

Inifiator: Primarul comunei Albeqti.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea noilor amplasamente si suprafete a unor terenuri pasuni (izlazuri

comunale) situate pe teritoriul comunelor Vetca si Apold si intabularea acestora in Cartea Funciara;
Iniliator: Primarul comunei Albegti.
4.Prezentarea gi analizarearapoartelor saptamanale de activitate a Serviciului de Proteclie gi Paza de pe

raza comunei Albesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada 19.08.2018-08.09.2018;
Iniliator: Primarul comunei Albeqti.
5.Diverse.
De asemenea,prezinta si supune lavot cererea Primarului cu nr.6433 dln 12.09.2018 prin care se solicita

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
al comunei Albesti pentru perioada octombrie- decembrie 2018, insotita de anexele: proiect de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Albesti pentru o perioada de trei luni (octombrie
2018- decembrie 2018), expunerea de motive a Primarului si referatul de specialitate al Secretarului comunei
Albesti.
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Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei gi cererea de suplimentare

a ordinii de zi cu anexele.
Domnul viceprimar Boitos Aurel solicita interventia, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune

ca proiectul privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local ce face obiectul cerereii de suplim.ntu..
a ordinii de zi, sa fie inclus la punctul 5 al ordinii de zi, iar punctul "Diverse"sa fie decalat ca punctul nr.6.
Consilierii locali sunt de acord, drept pentru care pregedintele de sedinta supune dezbaterii punctul nr.I :

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Albesti pentru trimestrul II al anului 2018.

Domnul Tamasi Karoly intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta , ridica problema incasarii
debitelor, avand in vedere ca potrivit proiectului de hotarare sim documentelor anexate , procentul de incasari in
acest an , pana la aceasta data , este foarte mic, fiind in procent de sub 50% . Propune scoaterea listelor de
contribuabili datornici la bugetul local, separato pe liste marii contribuabili, respeciiv persoanele juridice, si
separat persoanele fizice; urmand ca aceste liste sa fie puse si la dispozitia consilierilor locali in urmatoarea
sedinta de consiliu pentru a fi analizate si a se lua masuri de recuperare a debitelor restante.

Domnul Radu Ioan intervine, si cu aprobarea presedintelui de sedinta, spune ca trebuiesc luate masuri
urgente pentru demararea incasarilor.

Domnul Stroian Zaharie solicita luarea cuvantului, si avand aprobarea presedintelui de sedint a, precizeaza
ca timpul ramas pana la finele anului este destul de scurt, iar formele de executare silita trebuiau demarate in
special la marii contribuabili.

Domnul secretar intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca problema
recuperarilor este una prioritara si pentru Primaria comunei Albesti si sunt cautate solutii pentru urgentarea
procedurilor de executare silita, insa adevarata problema o reprezinta volumul mare de lucru riportat la numarul
de personal angajat in Primaria Albesti. Cu toate acestea vor fi intreprinse toate masurile poiibit" si necesare
pentru urgentarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii banilor la buget de la contribuabilii restanti
la plata obligatiilor bugetare.

Domnul Tamasi Karoly , cu acordul presedintelui, propune distribuirea listelor cu contribuabilii restantieri
persoane fizice si juridice, pe strazi, catre consilierii locali care ar urrna sa ii atentioneze pe datornici despre
obligatiile de plata restante, penalitatile aferente si termenele de plata. Astfel, ar veni nu numai in ajutoiul
Primariei ci si a intregii comunitati din comuna Albesti, deoarece lipsa banilor la buget ingreuneaza executarea
proiectelor propuse si plata altor obligatii.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizul
comisiilor de specialitate.

Comisiile acorda aviz favorabil.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executiei a
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Albesti pentru trimestrul II al anului 2018.

Se trece la punctul nr.2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al comunei Albesti in Consiliul

de Administra{ie gi in Comisia pentru Evaluarea 9i Asigurarea CalitSlii constituite ?n cadrul gcolii gimnaziale
Albesti.

Domnul presedinte de sedinta solicita propuneri pentru desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local al
comunei Albesti in Consiliul de Administratie si in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii constituite
in cadrul Scolii gimnaziale Albesti.

Domnul Maier Nicolae, avand acordul presedintelui de sedinta, propune pe domnii Tamasi Karoly si
Stroian zaharie in consiliul de Administratie a Scolii gimnaziale Albesti.

Domnul Pintea Aurel, avand acordul presedintelui de sedinta, propune pe domnul Maier Nicolae in
Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in cadrul Scolii gimnaziale Albesti.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri, si , cum nu mai sunt, solicita avizul
comisiilor de specialitate.

Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot si se aproba in
unanimitate Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentan(ilor Consiliului Local al comunei Albesti
in Consiliul de Administrafie gi in Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calit6tii



constituite in cadrul $colii gimnaziale Albesti, fiind desemnati domnii consilieri locali Tamasi Karoly si
Stroian Zaharie in CA, respectiv domnul consilier local Maier Nicolae in CEAC.

Se trece la punctul nr.3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea noilor amplasamente si suprafete a unor terenuri pasuni (izla7llri

comunale) situate pe teritoriul comunelor Vetca si Apold si intabularea acestora in Cartea Funciara.
Domnul viceprimar Boitos Aurel solicita luarea cuvantului, si avand aprobarea presedintelui de sedinta,

argumenteaza necesitatea aprobarii proiectului propus dezbaterii aratand ca S.C. D.H.B. Senior Expert S.R.L. cu
sediul in localitatea Feldioara, nr.95, judetul Brasov, este contractata pentru rcalizarea lucrarilor de amanajament
pastoral pe ruza comunei Albesti.

Lucrarea este necesara dar si obligatorie conform prevederilor legale in vigoare, fiind de importanta
deosebita pentru crescatorii de animale din raza comunei Albesti, pentru ca functie de acest amenajament vor
putea fi stabilite cu exactitate suprafetele de pasune ce vor putea fi inchiriate acestora de catre comuna Albesti.

In afara suprafetelor de pasune existente la momentul actual pe raza comunei Albesti, UAT Albesti detine
suprafte de pasune si pe teritoriul altor UAT, respectiv UAT Vetca si UAT Apold.

Avand in vedere ca din suprafetele initiale detinute pe UAT Vetca si UAT Apold, respectiv 215 ha si
192,77 ha, in decursul timpului prin Ordin al Prefectului judetului Mures au fost puse in posesie persoane fizice si
juridice, prin lucrarea de amenajament pastoral care este in curs sunt stabilite noile supraflte ramase dupa
punerea in posesie Astfel, conform masuratorilor si documentatiei prezentate in anexele proiectului,
contractantul lucrarii de amenajament pastoral S.C. D.H.B. Senior Expert S.R.L., actualizeaza 

-suprafetele

ramase care sunt 73,03 ha pe teritoriul UAT Vetca si 192,77 ha pe teritoriul UAT Apold.
Ca urmare consider necesara si oportuna aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea noilor

amplasamente si suprafete a unor terenuri pasuni (izlazuri comunale) situate pe teritoriul comunelor Vetca si
Apold si intabularea acestora in Cartea Funciara, initiat de primarul comunei Albesti.

Domnul Tamasi Karoly intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta , intreab a care mai este
situatia ciobanilor Draghici Eliodor Ioan, Boian Elena si Maier Mihai Dan, stiut fiind faptul ca si acestia sunt
restantieri la bugetul local avand obligatii restante la plata mari catre bugetul local.

Domnul viceprimar Boitos Aurel raspunde ca tocmai ieri, in data de 12.09.2018, s-a prezentat pentru
masuratori la sediul Primariei , expertul topografic numit in dosarele pentru recuperare chiriilor pentru pasune
restante Iaplata, actiuni ce se afla pe rolul Tribunalului Mures,

Domnul secretar intervine, si avand acordul presedintelui de sedinta, precizeaza ca sentintele privind
dosarele care au fost pe rolul instantelor de contencios adminsitrativ, au prevazut obligatii de plata constituite din
taxe judiciare de timbru si cheltuieli de judecata si care au fost achitate de debitorii Diaghici bliodor loan, Boian
Elena si Maier Mihai Dan, in urma notificarii emise de Primaria comunei Albesti.

In ceea ce priveste recuperarea chiriilor restante, litigiile fiind in curs, titlurile executorii vor fi hotararile
definitive ale instantelor de judecata.

Domnul Tamasi Karoly intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, intreaba daca s-au
constituit asociatii de crescatori de oi , asa cum le-a fost propus crescatorilor de oi in una din sedintele consiliului
local unde au fost prezenti in primavara, deorece timpul trece si prin luna februarie ar trebui deja organizate
licitatiile pentru inchiriere de pasune.

Domnul Stroian Zaharie intervine, si avand aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza ca pentru a
putea constitui o asociatie si pentru a se putea delimita corect suprafetele de pasune, crescatorii de oi ar trebui sa
se inteleaga intre ei ca sa stabileasca clar mai inainte de a inchiria, care ar fi suprafetele atribuite fiecaruia si
trasarea granitelor, caile de acces pentru fiecare, sursele de apa pentru adapat, astfel incat sa nu se iveasca discutii
si neintelegeri ulterioare.

Domnul Maier Nicolae solicita luarea cuvantului si, avand acordul presedintelui de sedinta, propune ca
fiecare sa studieze leguislatia in domeniu panala urmataorea sedinta.

Trebuie organizata din timp licitatia pentru atribuirea pasunilor pentru ca sa nu se intre in qizade timp ca
si anii trecuti.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizul
comisiilor de specialitate.
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Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care se supune la vot si se aproba in

unanimitate Proiect de hotarare privind aprobarea noilor amplasamente si suprafete a unor terenuri pasuni
(izlazuri comunale) situate pe teritoriul comunelor Vetca si Apold si intabularea acestora in Cartea Funciara.

Se trece la punctul nr.4 al ordinii de zi: Prezentarea qi analizarea rapoartelor saptamanale de activitate a
Serviciului de Proteclie qi Paza de pe raza comunei Albesti- Proleg Guard Securite S.R.L., pentru perioada
1 9.08.20 1 8-08.09.20 1 8.

Domnul Boeru lon Adrian intervine, gi avdnd acordul presedintelui de sedinta, precizeaza ca se fura in
continuare lemn din pddure.

Domnul Tamasi Karoly intervine, gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, propune sd se solicite c6tre
Ocolul Silvic Sighisoara sa delege o persoana care sa controleze activitatea in zona, respectiv furturile sau
retinerile persoanelor care aduc lemne din pddure de cdtre organele de control, pentru ca pe rapoartele Proleg
Guard S.R.L. contin numele acelorasi persoane. Propune sd vind ?n sedinta Consiliului local un reprezentant al
Ocolului Silvic Sighisoara sa expuna modul de lucru al angajatilor Ocolului silvic, qi mdsurile concrete care se
iau pentru stoparea furturilor de lemne.

Domnul Stroian Zaharie solicita luarea cuv6ntului, qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, propune
angajarea unui avocat plStit de Primaria Albesti care sa reprezinte in instanla interesele oamenilor pagubiti.

Domnul Maier Nicolae intervine, gi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta, precizeaza canu se poate
aproba ce nu este legal; primaria nu poate reprezenta in instanla , prin avocat plStit din fonduri publice, interese
private.

Domnul secretar intervine, qi avdnd aprobarea presedintelui de sedinta,precizeaza ca profesia de avocat
este o profesie liberala, asistarea se incheie pe baza unui contract de prestari servicii incheiat intre prestator,
respectiv avocatul gi beneficiar care poate fi persoana frzica,juridica, institutie publica.

Pentru reprezentare in instan{a UAT Albesti poate incheia contract de asistenta doar pentru reprezentarea
propriilor interese, la fel cum orice persoana fizica pagubita are la indemana procedurile qi institutiile oferite de
lege. In cazul pagubelor are la indemana pldngerea penala qi pretentiile civile in cadrul actiunii ;i poate fi
reprezentat de avocatul ales care face dovada incheierii contractului de reprezentativitate in fata instantei.

Serviciul de protecfie qi paza intervine in funclie de posibilitdti ins6 poate fi chemat de asemenea pentru
depuneri de acte gi pentru declaratii in fata organelor de urmdrire penala qi in fata instantei, dupd, Caz, la
solicitarea acestora in vederea solutionarii plangerilor formulate de persoanele fizice pagubite.

Domnul presedinte intreab[ dacd mai sunt gi alte interventii gi cum nu mai sunt solicita avizele comisiilor
de specialitate.

Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la vot in urma caruia se aproba
in unanimitate rapoartele saptamanale de activitate a Serviciului de Proteclie qiPaza de pe raza comunei
Albesti- Proleg Guard Securite s.R.L., pentru perioada 19.08.2018-08.09.2018.

Se trece la punctul nr.5 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Albesti

pentru o perioada de trei luni (octombrie 2018- decembrie 2018).
Domnul Maier Nicolae solicita luarea cuvantului si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune pe

domnul consilier local Pintea Aurel, avand in vedere ca este urmatorul pe lista consilierilor locali.
Domnul Neghina Cezar solicita luarea cuvantului si, avand aprobarea presedintelui de sedinta, propune de

asemenea pe domnul Pintea Aurel ca presedinte de sedinta de Consiliu local pentru urmatoarele trei luni de zile.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte interventii si cum nu mai sunt solicita avizul

com isiilor de specialitate.
Comisiile de specialitate acorda aviz favorabil.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

al Consiliului Local al comunei Albesti pentru o perioada de trei luni (octombrie 2018- decembrie 2018), se
aproba in unanimitate desemnarea domnului Pintea Aurel ca presedinte de sedinta a Consiliului Local al comunei
Albesti pentru perioada octombrie 201 8- decembrie 2018.

Se trece la punctul nr.6 al ordinii de zi:
Diverse.
Domnul presedinte de sedinta acorda cuvantul consilierilor locali, functie de ordinea inscrierii la cuvant

dupa cum urrneaza:
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l.) Boeru Ion Adrian ridica problema autorizatiilor de taxi precizand ca pe raza comunei Albesti sunt
taximetristi care practica taximetrie fara a detine autorizatii sau ale caror autorizatii de taxi sunt expirate.

Domnul secretar, avand acordul presedintelui de sedinta, raspunde ca vor fi verificate autorizatiile de taxi
de compartimentul implicat, respectiv Taxe si Impozite- Aurizatii auto.

2.) Radu Ioan ridica 2 probleme:
l.Proiectul de canalizare in satul Boiu, spunand ca nu intelege motivele pentru care se tot respinge

proiectul de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;
2.Asfaltarea pe str.Garii, Albesti(zona "dupa garduri") unde nu s-au terminat de construit accesele

catre gospodariile locuitorilor din zona.
Domnul viceprimar Boitos Aurel, avand acordul presedintelui de sedinta, raspunde ca societatea

contractata Viaduct S.R.L. a intrerupt deocamdata lucrarile deoarece la momentul actual Primaria o restanta de
plata totalizand suma de 500.000 EUR din lipsa de bani in buget, datorita neincasarilor din ultima vreme, avand
foarte multi debitori restanti la bugetul locali. Din acest motiv si deoarece societatea Viaduct S.R.L. are si alte
lucrari contractate care trebuiesc terminate, a intrerupt lucrarile momentan in comuna Albesti pana la momentul
achitarii platilor restante.

3.) Lup Nicolae ridica 2 probleme:
l.Constituirea unui birou sau contractarea unui serviciu extern specializat pentru consultanta si

accesare fonduri europene;
2.Problema parapetilor de pe digul spre satul Boiu.

Domnul viceprimar, avand acordul presedintelui , tine sa precizeze ca trebuie inteles faptul ca desi sunt o
serie de proiecte din experienta sa poate spune ca de cele mai multe ori acestea nu se realizeazanv din lipsa de
fonduri ci tocmai din cauza ofertantilor care vin cu oferte la preturi mai mici, dar care apoi nu acopera toate
lucrarile solicitate sau nu respecta conditiile contractuale.

4.) Suciu Ioan solicita ca sa se anunte public pe viitor data si orele cand va fi intrerupta alimentarea cu
apa.

Domnul viceprimar, avand acordul presedintelui, raspunde ca intreruperile de furnizare apa sunt
intotdeauna anuntate public, inclusiv prin massmedia, atunci cand sunt programate, insa atunci cand sunt
accidentale si intervin deci neasteptat, societatea nu are cum sa prevada si sa anunte astfel de intreruperi.

Domnul secretar solicita luarea cuvantului si avand aprobarea presedintelui de sedinta prezinta
consilierilor locali adresa nr.541.340 din 12.09.2018 a Politiei Municipiului Sighisoara- Sectia nr.l0 Politie
Rurarala, inregistrata cu nr.6466 din 13.09.2018, ca raspuns la cererea Primariei comunei Albesti cu nr.5433 din
26.07.2018, si prin care se aduce la cunostinta sanctiunile aplicate ca urrnare a controalelor efectuate pe raza
comunei Albesti , precum si acordul in vederea incheierii unui protocol de colaborare intre Sectia l0 Politia
Sighisoara si UAT Albesti, in vederea asigurarii ordinii si linistii publice in comuna Albesti.

Precizeaza ca prin cererea nr.5433 din26.07.2018 Primaria comunei Albesti a solicitat sprijinul Politiei
Sighisoara pentru restabilirea ordinii si linistii publice in comuna Albesti, in speta pe str.Valea Albestiului, ca
uffnare a numeroaselor pplangeri scrise, verbale si telefonice , venite din partea a numerosi locuitori din aceasta
zona,la adresa cetatenilor de etnie rroma care comit acte de violenta frzica si psihica, talharie, furt si incalcare a
proprietatilor private. S-a solicitat de asemenea acordul in vederea incheierii unui protocol de colaborare pentru
asigurarea ordinii si linistii publice in comuna Albesti.

Precizeaza ca avand in vedere raspunsul Politiei Municipiului Sighisoaraurmeaza demararea procedurilor
pentru incheierea acordului de colaborare, respectiv initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea acordului
sus numit.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu mai
sunt declara inchise lucrarile sedintei, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 13.09.2018.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PINTEA ADRIAN IRONIM

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PU RIU DANUT


