
PROCES-VERBAL
Nr.3404 din 19.04.2019

incheiat azi 19.04.2019 cu ocazia gedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti,
judetul MureE.

$edinla a fost convocat[ de citre Primarul comunei Albegti potrivit Dispozitiei nr.l 13 din data
de 16.04.2019. lnvitalia nr.3314/16.04.2019 cu convocatorul gedinfeinr.33l5/16.04.2019,precum qitoate
materialele inscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin
transmitere pe cale electronicS. De asemenea publicitatea gedintei s-a realizat prin afiqarea la avizierul
instituliei a ordinii de zi a convocatorului gi dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiqare
nr.3317 la data de 16.04.2019 gi prin publicarea tuturor materialelor de gedinti pe site-ul comunei Albegti
la adresa www.comunaalbesti.ro.

La qedinfd sunt prezenli consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany L,udovic,
Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Lup lon Nicolae, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, )tleghina
Cezar, Pintea Adrian Ironim, Pintea Aurel, Radu Ioan, Stroian Zaharie gi Tamasi Karoly.

Se constatd c6 gedinla este statutari, fiind prezenti l4 consilieri locali in functie din totalul de 15,

fiind absent consilierul local Suciu Ioan din motive medicale.
Pregedinte de gedinfd: Stroian Zaharie.
Particip6 la gedin{d din partea Primdriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, lSecretar
jrs.Purcariu D[nut. Consiliul local este legal intrunit.
Se constatd prezenla in Eedinfd a domnului Szapanyos Ludovic, de pe strada Ariei, Albeqti.

Pregedintele de gedinfS, domnul Stroian Zaharie, declar6 deschisd qedin[a Consiliului local qi

supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare ce a avut loc in data de 11.04.2019, precizdnd
cd acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreuni cu documentele de gedin!6.

Se supune la vot gi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.3064 incheiat cu ocazia
gedintei ordinare a Consiliului local din data de 11.04.2019.

Preqedintele de qedinf[ prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisS in Dispozilia
nr.1 l3116.04.2019 a primarului comunei, care cuprinde urmatorul punct:

Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al comunei Albegti pe anul 201!).
Initiator Primarul comunei Albegti.

in urma voturilor exprimate se aproba in unanimitate ordinea de zi asedintei. Se trece la de:zbaterea
punctului de pe ordinea de zi;

Domnul pregedinte de gedinld di cuvdntul domnului primar $ovrea Nicolae pentru pre:zentarea

proiectului de hotdrdre.
Domnul primar expune in primul rdnd motivul de ordin procedural pentru care a convocat

Consiliul local in gedinf[ extraordinar[ pentru supunerea spre dezbatere gi aprobare a bugetului local pe

anul 2019, gi anume faptul cd potrivit prevederilor Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale,
coroborate cu prevederile art.45 alin.4 din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, este

imperativ necesard adoptarea bugetului local in maxim 45 de zile de la data publicdrii in Monitoml oficial
a legii bugetului, respectiv legea nr.5012019.

Drept urmare, avdnd in vedere prevederile legale sus enunfate, pentru incadrarea in termenul
prevdzut de acestea, dar avand in vedere gi necesitatea demaririi investiliilor propuse pentru acrsst an, a
iniliat proiectul de hotdrdre privind bugetul localpe anul20l9 pe care il supune spre dezbatere qi aprobare
Consiliului local.
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Face precizarea cd ieri, 18.04.2019, a avut deja loc o gedinld preliminard cu consilierii locali pentru
prezentarea gi discutarea sumelor prev[zute in proiectul cu anexele aferente.

De asemenea domnul primar arutd, cd fala de anii precedenfi in acest an exist6 o situalie inedita
concretizatd prin faptul cd chiar dacl anul 2018 s-a incheiat scriptic cu un deficit, faptic nu au rdmasi datorii
neachitate; acesta a rezultat din avansul pentru proiectul de canalizare in satele Boiu gi Topa .

in ceea ce priveqte proiectele de dezvoltare, in urma discutiilor avute qi in qedin(a pieliminrar[, s-a
concluzionat c6 rdm6n nebugetate in 2019 proiectul privind infiinlarea Politiei Locale qi cumpdrarea
terenului din Jacu, proprietate privatS, pentru devierea fEcutd pe aceastd proprietate pentru executarea unui
pod peste p6rdul de pe drumul c[tre satul Jacu Romdnesc, teren situat pe teritoriul administrativ al comunei
Vetca.

Domnul Radu Ioan, cu acordul preqedintelui de gedint6, intreabl despre ce suprafaf[ este l,orba.
Domnul Primar rdspunde cI este vorba despre o suprafafi de 2 ari, care practic este in perimetrul

comunei Ve{ca, insd proprietarul doregte cumpdrarea unei suprafe}e mai mari care sd cuprindd atdt terenul
ocupat de devierea efectuatd de Primdria comunei Albegti cdt qi terenul pe care este edificat porJul qi o
parte din actualul DC (drum comunal).

Domnul preqedinte de gedin{d aratd, cd, podul deserveqte practic satul Jacu Rom6nesc dar gi terenuri
extravilane ale cetltenilor din satul Jacodu, deci, in concluzie comuna Velca ar trebui si suporte
cheltuielile.

Domnul primar r[spunde cI aceasti comund nu dispune de banii necesari pentru repararea podului
ori cumpdrarea terenului.

Domnul preqedinte de qedin{E spune ci atunci trebuie insistat la Consiliul judelean pentru a.locarea
de fonduri, fiind un drum de utilitate public[ incadrat ca DC.

Domnul primar rf,spunde cd acesta nu e un drum judelean, ca urmare Consiliuljudelean nu poate
interveni direct cu alocdri de fonduri.

Domnul preqedinte de qedinfd intreabl dacd la ora actuald drumul gi podul din zon5 sunt
practicabile.

Domnul primar rdspunde cI s-au reparat ca sd fie practicabile anul trecut prin amplasarea unui pod
din tubulatura de beton armat gi piatrd tasatd gi care permite circulalia spre satul Jacu.

Domnul pregedinte de qedinji propune in ultim[ instan{6 sd se bugetze gi sd se cumpere de cdtre
comuna Albegti aceea zond.

Domnul primar rispunde cd chiar qi in acest caz trebuie avut in vedere cI sunt qi alte ctreltuieli
preliminare pentru cd in primul rdnd este nevoie de efectuarea unei lucrdri de evaluare iar asta doar dupi
ce se cunoagte clar regimul juridic al zonei, unde probabil, vor fi necesare gi alte lucrari cadastrale, dupd
caz; opera[iuni care toate necesitd alocdri de fonduri gi care deocamdati nu pot fi suportate de bugetul
local Ei se va solicita proprietarului documentele de proprietate.

Consilierii locali sunt de acord c5 bugetul local nu poate fi extins deocamdatd gi pentru acest
proiect.

Domnul primar, avand acordul pregedintelui de gedin![, prezintd al doilea proiect care nu intr[ la
bugetul local propus pentru anul 2019 gi anume proiectul privind infiinlarea Politiei Locale,{lbegti,
ardtdnd cd cheltuielile estimate pentru infiinfarea qi mai ales func{ionarea acestui serviciu sunt foarle mari
. Cu atdt mai mult cu cdt potrivit circularei nr.5262/5Y11109.04.2019 primite din partea Instituliei
Prefectului privind stabilirea numirului maxim de posturi stabilit pentru Primdria comunei Albeqti, avAnd
in vedere gi prevederile legale in vigoare, se prevede un numdr maxim de posturi de 49 de pozilii din care
6 posturi pentru serviciul public de Polilie Local6. Acest numir de posturi insd este insuficient pentru a
asigura serviciul permanent qi eficient , respectiv pe timp de zi gi de noapte, 24 de ore din 24 pe raza
comunei Albegti. Ca o concluzie, cele 6 posturi alocate nu acoperd serviciul permanent necesar,
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cheltuielile pentru efectuarea acestui serviciu sunt oricum destul de ridicate iar o eventualS suplirmentare
a numirului de posturi ar cregte cu mult cheltuielile pe care le poate suporta bugetul local gi incalca
prevederile legale. Drept pentru care se renunfl la finanfarea acestui proiect, la aceastd dat6, din bugetul
pe anul 2019.

Domnul Maier Nicolae, cu acordul pregedintelui de qedinfI, aratd cd s-ar putea infiinlar Polilia
Locald gi cu 6 angajati, ins[ acegtia nu vor putea asigura pazape schimburi, nefiind eficient, iar la clublarea
numdrului de agenfi angajali, respectiv 12, cheltuielile sunt deja foarte mari, ceea ce face ca cel pulin
deocamdatd acest serviciu sd devind ineficient qi din punct de vedere economic.

Domnul Lup Nicolae, cu acordul pregedintelui de gedinfS, propune in aceste condilii inilierrea unui
proiect de hotlrdre prin care sI se llrgeascd sfera de competen![ gi obligalii ale angajafilor Prolelg Guard
Securite S.R.L.

Domnul primar rdspunde cd nu se poate inilia un astfel de proiect, deoarece este un serviciu
contractat, pebaza unui contract de prestdri servicii.
Mai precizeazd cd eficienta pentru asigurarea ordinii qi linigtii publice trebuie asiguratd in continuare cu
sprijinul organelor de Poli{ie din cadrul Polifiei Municipiului Sighigoara gi, dup6 caz, al Jandarmeriei
Romdne la solicitare.

Domnul pregedinte de gedin!6 propune infiinlarea unui serviciu de pazd la nivel local, pentru
perioada de noapte.

Domnul Tamasi Karoly avand acordul pregedintelui de gedin{I, propune instituirea unei taxe
speciale pentru acest serviciu care sI se incaseze cu prioritate. De asemenea aratd cd nu se poate irr nici un
caz pretinde angajatilor serviciului de pazd sd pdzeascl toate proprietdlile private ale cet[lenilor., aceqtia
avdnd in principal alte atribulii ca de exemplu ordinea qi linigtea publicd, legitimarea, verificarea de acte,
etc.

Domnul pregedinte de gedin{E propune sd se verifice in primul rdnd cadrul legal care ar permite
sau nu infiinfarea unu serviciu de paza la nivel local, precizdnd ca o altd optiune ar fi Polilia zonan6, adic[
in comun cu mai multe primlrii din zon6.

Domnul primar, cu acordul pregedintelui de gedinfl , aratd" cI va propune aceast[ idee Ei c,elorlalli
primari din zon6, eventual convocarea unei qedinte cu acegtia pe aceastd tem6.
Propune ca Proleg Guard Securite S.R.L. sd presteze in continuare serviciile de pazd Ei ordine, conlucrarea
cu organele de Polilie gi Jandarmerie, dup6 caz,in paralel cu verificarea cadrului legal pentru a se vedea
posibilitatea infiintdrii gi a altor servicii de pazape ruza comunei Albeqti.

Consilierii locali sunt de acord cu propunerea domnului primar.
Se trece la urmatorul punct din proiectul de hotarare si anume Investilii.
Domnul primar, cu acordul preqedintelui de gedintd,aratd ci s-au alocat bani pentru construclia

Centrului de zi cdt qi pentru Proiectul canalizare in satele Boiu gi Topa.
Domnul Maier Nicolae , cu acordul pregedintelui de qedinf6, intreabd dacd inafara cheltuielilor cu

construcfia autoriEtile locale sunt obligate gi la alte cheltuieli de funclionare.
Domnul primar, cu acordul presedintelui de sedint6, rlspunde c[ proiectul obligi autoritatea locald

doar la suportarea cheltuielilor pentru construirea centrului. De asemenea pentru functionarea serviciului
vor fi accesate alte proiecte cu finanfare europeanl prin alt program (POCU).

Domnul Tamasi Karoly cu acordul presedintelui de sedin{6 aratd cd din cdte infelege cheltuielile
privind constructia centrului sunt suportate de primdrie, iar restul activitAtilor , organizarea, funclionarea
de citre fundalia partener6.

Domnul primar, cu acordul pregedintelui de gedinf[, rispunde cI se va merge pe parteneriat gi
proiecte separate pentru func[ionare servicii, dar trebuie inleles faptul cI la sfirqitul perioadei contractate
autoritatea localS va fi obligatd sd preia in administrare centrul respectiv.
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Domnul Tamasi Karoly avdnd acordul pregedintelui de sedint5, propune qi alte proiecte care ar
putea fi infiinlate la nivelul primiriei, si anume a;a numitele intreprinderi sociale, avdnd exemplul altor
comune din !ard, unde pot fi atrase gi angajate persoanele defavorizate pentru inv6larea unor megteguguri,
executarea de produse de artizanat gi vdnzarea acestora. Astfel vor putea fi integrati gi cetalenii de etnie
romd in aceste acliuni Ei servicii avdnd un loc de muncd Ei un venit stabil.

in concluzie, domnul pregedinte de qedinfa intreabd consilierii locali dac6 sunt de acord cu
finanlarea constructiei pentru centrul de zi.

Consilierii locali sunt de acord in unaninmitate. Domnul primar !ine s[ precizeze cd apreciazd,
activitatea domnilor consilieri locali ardtAnd cd aceqtia, impreund cu primarul, dincolo de orice apartenen!6
politici sunt in primul rAnd un grup eterogen cu aspiralii comune atunci cdnd este vorba de interesul
comunitSlii pe care il reprezint[ Ei pentru ajutorarea, pe cdt posibil, a fiecdrui cetalean dacd e nev,]ie.

Se trece la urmdtorul punct de anexa de investilii si anume iluminatul public.
Domnul Tamasi Karoly cu acordul pregedintelui de gedin{6 aratdcd, din acest punct de vedere, mai

ales din punct de vedere tehnic, comuna Albegti e destul de in urmi fa{a de alte comune din zonii, dar cd
proiectele incepute vor fi finalizate conlbrm programirilor; urm6nd ca mai apoi sd se inceapa lucr:arile pe
celelate strdzi rdmase.

Se trece la urmitorul punct privind investiliile qi anume extindere canalizare.
Domnul primar cu acordul pregedintelui de gedinld precizeazd cd aga cum deja se qtie cea mai

importantd lucrare este proiectul canalizare Boiu -Topa care va incepe anul acesta. De asemenea se va
reabilita podul peste r6ul Rogoz, fiind cuprinse de asemenea in planul de investi{ii continuarea lucrarilor
pentru reabi litare strdzi.

Domnul pregedinte de gedinld intreabd daca in aceste investi{ii este cuprinsd Ei strada
Livezi.Domnul primar rdspunde cA este cuprinsi qi aceastd strad6.

Urmdtorul punct de pe planul de investilii este reparafii la Dispensarul medical al comunei Albesti.
unde primarul precizeazi ci Eiaceste lucrlri sunt cuprinse in bugetulpropus pentru anul 2019.

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii la proi,:ctul de
hotarare privind bugetul local pe anul 2019, si cum nu mai sunt se solicita avizele comisriilor de

specialitate. Comisiile de specialitate acorda avizfavorabil, drept pentru care se supune la vot si se aproba
in unanimitate proiectul de hotardre privind aprobareabugetului local al comunei Albegti pe anul 2019.

Av6nd in vedere cd nu sunt alte puncte in dezbatere pe ordinea de zi, domnul preEedinte declara inchise
lucrarile sedintei. drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 19.04.2019.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
STROIAN ZAHARIE CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR PURCARIU DANUT


