
PROCES.VERBAL I

Nr.4l19 din 16.05.2019

incheiat azi 16.05,2019 cu ocaziagedin{ei ordinare a Consiliului Local al comuneiAlbeqti, judelul Mureg.
$edinta a fost convocatd de cdtre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.l44 din data de 09.05.2019.
Invitalia nr'3869/09.05.2019 cu convocatorul gedinfei nr.:d2oi09.05.2019, precum qi toate materialele inscrise pe
ordinea de zi au fost puse la dispozitia doamnelor gi domnilor consilierl piin transmitere pe cale electronicd. De
asemenea publicitatea gedinfei s-a realizat prin afiqare a la avizierul institufiei a ordinii de zi a convocatorului qidispoziliei primarului, conform procesului-verbal deafigare nr.387l la data de 09.05.2019 qi prin publicarea tuturormaterialelor de gedinfd pe site-ul comunei Albeqti la adiesa www.comunaalbesti.ro.

La qedin{6 sunt prezenfi consilierii locali: Boeru lon Adrian, Boitog 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, Suciu Ioan qi Tamasi Karoly. ALsent consilierul local Stroian Zaharie,preEedinte de
Eedin!d, fiind plecat pentru sustinerea examenului de titularizare post.

SeconstatSc[9edinlaestestatutard,fiindprezen]itoticei i4consilieri localiinfuncfiedintotalul de 15.
Pregedinte de gedinp: Stroian Zaharie.
Participi la qedintd din partea Primdriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.purcariu
DInu{.
Domnul secretar supune atentiei consilierilor locali prezenti necesitatea alegerii preqedintelui de gedin!6 pentru
aceastr qedinlr dat fiind faptul cd domnul Stroian zaharielipseqte. Consilierii l-ocali propun qi aprobr in unanimitate
ca preqedinte de qedin{d pe domnul Tamasi Karoly. Consiliul iocal este legal intrunit.
De asemenea, se constatdprezenlain sala de gedin{6 a doamnei Suciu $teiania Lauragi a domnului Heghi Mihail.

Preqedintele de gedint6, domnul Tamasi Karoly, dec].ar.1 deschisd qedinta consiliului local gi propune
consilierilor locali ca mai inainte de a trece la dezbateiea ordinii de zi si ,. d.u cuvantul cetalenilor prezenfi inqedinld.
Se dd cuvantul doamnei Suciu $tefania Laura care igi sustine cererea nr.6721124.0g.201g privind schimb terenuri,cerere care a mai fost discutatd in qedinta de consiliu local, stdruind asupra necesitalii acorddrii unei suprafbte deteren, dosarul fiind foarte vechi. Solicitr conilierilor locali gi Primiriei sd depund toate diligenlele pentru
solufionarea favorabild a cererii. Precizeazdcd a solicitat un teren la schimb chiar gi in Lab.
Domnul primar, cu aprobarea pregedintelui de qedint6, rdspunde cd intr-adevar cererea doamnei Suciu $tefania afost discutatd in qedinta consiliului local din data de ir. r o.iot 8 in urma careia i s-a qi propus cumpdrarea terenuluipe care il deline actualmente, iar cd gi in cazul cumpdrdrii gi in cazul unui schimb de terenuri este necesara
efectuarea unei evalu[ri de cdtre un expert evaluator in domeniu, pentru stabilirea valorii reale a terenului, respectiv
a pre{ufui devdnzare.
Drept urmare a fost contractat un evaluator care a fost deja la fa{a locului gi care a declarat cd va face evaluareatuturor terenurilor propuse, inclusiv a celui din Jac, pdni ia data de I iulie; astfel cd nu se poate discuta concretp6n6 la data la care nu vor fi finalizate evaluarile.
Domnul preqedinte de gedin!6 o intreabd pe doamna Suciu $tefania Lauradacd este de acord cu schimbul de terende pe str.Ariei.
Domnul primar intervine gi avand aprobarea pregedintelui de gedinla precizeazdcd terenul respectiv nu are lalimea
necesard pentru afi autorizatd construirea vreunei case.
Doamna Suciu $tefania laura rispunde cd este de acord cu schimbul de terenuri, gi precize azd, cdchiar a solicitat
sE i se dea un teren la schimb in Lab.
Domnul preqedinte de qedinld ptecizeazdca autoritatile locale vor face tot posibilul sE se rezolve aceasta problemd,pornindu-se in primul r6nd de la identificarea acestor terenuri p.opur", a regimului juridic al acestora giposibilitfiile legale de efectuare affanzacliei, consiliul local cunosCand problematournn.i Suciu $tefania Laurafiind avutd in continuare cu prioritate in vedere pentru solutionare.
Doamna Suciu $tefania Laura mul{umeqte pentru timpul acordat, salutr pe toti cei prezenli dup6 care p6rdse;te salade Eedinld .

Domnul preqedinte de gedintd dd cuvdntul domnului secretar care citegte cererea domnului Heghi Mihail . Se d6apoi cuvintul domnului Heghi Mihail.



Domnul Heghi Mihai mullumegte Consiliului local gi Primarului pentru activitatea depusa in comunr. prezintr 
2

un plan de situalie (schiti) desenatd in care se propune amplasarea construcliei capelei solicitate in cerere.Prccizeazd cd proprietarul terenului respectiv domnul ambrus Pal doreqte sd v6nd6 tot terenul. S-a propus qi
efectuarea unui schimb de terenuri pentruprelungirea cimitirului. Precizeazlaca legea in vigoare obligd sf, se depundcorpul decedatului in maxim o o16 ?ntr-o 

"up"la 
special amenajatd in acest scop, construitd cu toate dotdrile la

standarde europene, de exemplu surs6 de apd, canalizare, curent Llectric, etc.
De asemenea atatd c[, capela ortodoxr este foarte bine construit6 insi avdnd in vedere dezvoltarea zonei Albeqti giimplicit dezvoltarea comunitdlii aceasta va deveni insuficienta. in aceste condilii prin cererea depusa se propune
inilierea unui proiect de hotirdre pentru construirea unei capele la standarde europene care s6 deseiveasc6 intreaga
comunitate, respectiv care sd deserveasc6 toate cultele religioase din comund.
Domnul Ambrus Pal are lavanzare terenul in suprafal6 totala de circa 17 ari,la un pre{ de 1g.000 euro. Ca urmare,concret, se propune cumpdrarea a circa 5 ari din aceast6 suprafala de crtre .ornrnu Albeqti, suprafald suficient6pentru a se realiza investilia in construclia capelei. Terenul fiind intabulat pe numele Ambrus pal ar fi nevoie deci
de o dezmembrare a celor 5 ari la trecerea in proprietatea comunei Albegti. Domnul Heghi Mihail precizeazd cd arfi o bund investifie pentru intreaga comunitate , investilie care s-ar putea realiza gi prin accesare de fonduri dinGAL precum 9i alte finant6ri. Pe acest considerente a fosi iniliatr aceasta propunere cu str6ngerea de semn6turi dinpartea cetdlenilor care propun construirea capelei.
Domnul primar intervine 9i av6nd aprobarea pregedintelui de gedinfd, precizeazd cd, pentru evitarea oric6rorprobleme, qi a nu se ajunge in aceeagi situafie ca in cazul doamnei Suciu'$tefania Laura, trebuie avutd in vedere
situafia juridici actuald a terenului, cdt gi vecindtrfile acestuia, prevederile'legate in vigoare privind posibilitatea
cumpdrdrii acestuia c6t gi realizdrii investiliei in zoni qi nu in ultimul r6nd pJriuititagte de cump6rare, func{ie debuget, care la aceasti datd este structurat pentru alte investitii importante in derulare.
Domnul preqedinte de qedinfi este de acord cu cele declarate de domnul primar qi propune s6 se analizeze cererea,
situafia juridicd a terenurilor qi prevederile legale in domeniu, av6ndu-se in vedere gi posibilitdlile financiare peviitor. Consilierii locali sunt de acord.
Domnul Heghi Mihail mulfumeEte pentru amabilitatea de afi ascultat , saluti pe to{i cei prezen}i gi p6r6seqre sala
de gedin{e.

Domnul preqedinte de gedin{i mullume$te in numele consilierilor locali pentru prezenldgi d6 cuv6ntuldomnului secretar Purcariu Ddnuf care supxne spre aprobare procesul-verbal al gedinlei antlrioare ce a avut loc in
data de 19'04'2019, precizdnd cE acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreuna cu documentele de gedin{r.

Se supune la vot 9i se aproba cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.3404 incheiat cu ocaziagedin{ei
extraordinare a Consiliului local din data de 19.04.2019.

PreEedintele de gedinl6 prezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisa in Dispozilia nr.144109.05.2019 aprimarului comunei, care cuprinde urmatoarile puncte:
l 'Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Procedurii de acordare a egalonarii la plat6 prev[zutd de art. lg5 dinLegea nr.20712015 privind Codul de procedurd fiscald.

Initiator Primarul comunei Albegti.
2.Diverse.
Se trece la dezbaterea punctului nr.l de pe ordinea de zi:
l'Proiect de hot[rdre pentru aprobarea Procedurii de acordare a egalondrii la plata prevdzutdde art. lg5 dinLegea nr.20712015 privind Codul de procedurd fiscali.
Se dd cuvdntul domnului primar care prezintd proiectul de hotdrire precizdnd cd potrivit art.lg5 alin.6 dinLegea nr'20712015 privind Codul de procedurd fisiala, autorit[tile deliLerative locale pot aproba proceduraacordirii inlesnirilor la plat6 prin eqalonare.
Domnul secretar intervine gi avdnd aprobarea pregedintelui de gedin! d"precizeazii c6 avdnd in vedere faptul

cd sunt numeroase solicitdri de egalonare Ia platd coniidera necesara qi oportuna aprobarea acestei proceduri pe deo pafte pentru a facilita contribuabilul sd achite obligaliile c[tre bugetui local iar pe de alt6 parte pentru primariefluidizarea proceduriiderecuperareacreantelorbugeLre.Prccizeaz{ciiproiectuldehotarireafostsupusdezbaterii
publice din data de 22.03.2019, la care nu au fost inregistrate amendamente din parteacetlfenilor.



aJ

Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte intrebari, interventii si cum nu mai sunt suntsolicita avizele comisiilor de specialitate. comisiile de specialitate acorda aviz favorabil, drept pentru care sesupune la vot si se aproba in unanimitate proiectul de hotdrdre pentru uprobu..u rrocedurii de acoida.e a egalonrriila platd prevdzutd 
1. T. 185 din Legea nr.207l2ol5 privind iodul a. pro..aur6 fiscal6

Se trece la dezbaterea puncturui nr.2 de pe ordinea de zi:
Diverse.

Se dd cuvdntul domnului secretar pentru citirea petiliilor cetatenilor introduse in qedintd.
l'cererea colectivd nr.3080/l l.o4.2ol9 inaintatd de-Goran Adrian gi un grup de locuitori de pe stradacodrului 

' privind viteza mare cu care se deplaseazi autoturismele pe aceasia strada punand in pericol siguranlacetlfenilor in special a copiilor. Se solicitd amplasare de limitatoare de vitezd.
Domnul primar rrspunde cr limitatoare de vitezd au fost deocamdata urnpiurut" pe drumurile principale gi maiintens circulate, deoarece acestea necesitd alocdri de fonduri gi se instale azaci-ivizul poliliei. precizeazd,cr se vorface eforturi qi vor fi montate pe viitor gi pe alte strazi, egaionat,functie de bugetul alocat gi avizele obfinute de laPolilie.
Domnul preEedinte de qedintd spune cr aceste limitatoare sunt destul de scumpe. propune Consiliului local s6 seaibd in vedere bugetul alocat acestui sector gi.condifiile legale in care pot h nintate, conform celor precizate dedomnul primar. consilierii locali sunt de acord in unanimitite.

2'ceqea nr'3081/ll'04'2019 a domnilor Goran Adrian gi costea claudiu, proprietari ai imobilelor dinstr'codrului nr'324, respectiv 32c , care aduce la cunoqtin!5 lipsa canalizarii p"ntr, ..t, dour imobile, dependenfade decantor, solicitdnd sprijin in solufionarea problemei iacordarii la sistemul de canalizare, sau propunerea deracordare lacanalizarea fabricii GST S.A. din zon6.
Domnul primar rIspunde cd ar fi mai facil sd se poatd realizaracordarea ra sistemul de canalizare al GST, insdpentru aceasta este nevoie de acordul scris a-l repiezentanfilor acesteia, fiind vorba gi a. aor.ni, privat trebuieanalizatd qi situatia juridicd a amplasamentului iistemului de canalizare in zon6, cu posibilit atea realizarii unorastfel de investifii in zond din part-ea primrriei. Propune insd sd se facd o solicitare in acest sens cdtre GST pentruacord 

' 
cu suportarea cheltuielor aferente pentru aceastd opera{iune, dac[ aceste lucrdri vor fi posibile.Domnul preqedinte intreabd dacd mai sunt.qi alte propunr.i qi.u- nu mai sunt supune spre aprobare propunereadomnului primar, pe care consirierii o aprobd in unanimitate.
3'cererea nr'3110/12'04'2019 a doameni Argyo Ecaterina care solicit[ ajutor pentru renovarea casei sale,locuind impreunl cu mama bolnavd, fratele gi fetitaL.

Domnul Radu Ioan intervine qi avind aprobaiea pregedintelui de qedinla soricitd s6 se verifice in primul r6nd daclpersoanele care solicitd astfelde ajutoaie igi achitd impozitele qitaxelec6t.e tugetul tocat.Domnul secretar intervine gi avdnd aprobarea pr.q.aint.iui de gedin p pre"iZ*d. cd acordarea ajutoarelor deurgenta se face in anumite condilii conform prevederilor legale in uigouCrespectiv HCL aprobat privindacordarea acestor ajutoare.
Domnul preqedinte de gedinti propune verificarea cadrului legal gi in funclie de acesta solulionarea cererii.consilierii locali aprobl in unlimitate propunerea domnului preledin,"iri.Jiria:" 

*"'o'o rururrurr

4'cererea colectivd nr'3274116.04.2iJ19 a domnului Baiabas Gyorgy ii u ulto. cet6leni de pe strada codruluicare reclami astuparea unui gan{ din spatele grf,dinilor, de crtre numitul toslf'sorin domiciliat pe str.Codrului nr.l6,sustinind cd acesta este proprietatea sa, astiel cd nu mai existd ganf de scurgere a apelor pluviale , exist6nd riscmdrit de inundare a grddinilor din zond.
Domnul Maier Nicolae , avdnd acordul pregedintelui de qedintd, propune deplasare reprezentanlilor prim6riei lafafa locului gi verificarea situafieijuridice a terenului, respectiv ,bliritu."u u.t.lo. de proprietate asupra gan{uluirespectiv in vedere solufionirii cererii.
Domnul preqedinte de qedinld intreabd dacd mai sunt qi alte propuneri gi cum nu mai sunt supune spre aprobare ,consilierii locali fiind de acord cu propunerea domnului Maier Nicolae.

5'cererea nr'3697/06'05'2019 a doamnei Forgaci Adriana care solicitd ajutor pentru decesul sofului,motivdnd c5 are datorii gi pensie mic[.



4
Domnul secretar, cu acordul pregedintelui de ;edin{6, propune, ca gi in cazul cererii doamnei Argyo Hcaterina,
verificarea condiliilor legale privind venitul minim garantat, ,erpe.ii, dacf, aceasta solicitare se irrcadreaza pentru
acordarea ajutorului de urgen!6, conform HCL nr.9l2O1l modificat prin HCL nr.47l2Ol7 privind acordarea
a.iutoarelor de urgenld, iar funclie de acestea sorulionarea cererii.
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate cu propunerea.

6.Cererea nt.3232115.04.2019 a domnului Bdrcea Dumitru Cosmin, fin al decedatului Bdrcea Dumitru.
pentru acordarea ajutorului de inmormdntare.
Domnul pregedinte de gedin!6 propune verificarea condi{iilor legale de acordare a acestuia, ca qi in cazul celorlalte
petitii similare, gi funcfie de acestea sd se solulioneze cererea.
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate cu propunerea domnului preqedinte.

T.Cererea nr-3295116.04.2019 a domnului Bartos Zoltan care soliciti ajutor de inmormdntare pentru tiatele
sdu Bartoq Pal.
Domnul pregedinte de Eedin!5 propune verificarea conditiilor legale de acordare a acestuia. ca Ei in cazul celorlalte
petitii similare, gi funclie de acestea si se solu{ioneze cererea.
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate cu propunerea domnului pregedinte.

8.Petitia colectivd nr.3178115.04.2019 a domnului Stan Claudiu impreuni cu alli locuitor de pe strada
Cr6ngului prin care acegtia igi exprimd nemullumireafafdde faptul cd pe terenul doamnei La.atrg Maria. un grup
de persoane au demarat lucrdri de demarcare in vederea construirii unui imobil. Nemullumirea privegte ;icomportamentul necivilizat al respectivelor persoane in societate. Solicitd rezolvarea problemei"
Domnul preEedinte de ;edinld propune constatarea la fata locului de citre compartimentul Urbanism din cadrul
primlriei dacd existi lucrdri de construire imobil pe terenul respectiv, verificarea situa{iei juridice a terenului.
respectiv dacl doamna Ldcdtug Maria a v6ndut in condilii legale acelteren, suprafa{a vdndut5, dacd presupuqii noi
proprietari sau doamna Lacdtu; Maria au solicitat in conditiile legii autorizarea construirii unui imobil. Functie de
cele constatae sd se dispuna in consecinfd.
Consilieriilocali aprobd in unanimitate propunerea domnului pregedinte de gedinta.

9.Cererea nr.3290116.04.2019 a domnului Costea Petru Florin care solicita transformarea concesiunii
terenului contractat de S.C. Copero S.R.L. cdtre persoand fizicd, Costea petru Florin. ca urmare a deslntarii
societdliigi a faptului cd pe acest teren s-a ridicat o construc!ie cu destina\iamagazin;i cas6 de locuit. Ca urmare.
Costea Petru Florin avind calitatea de asociat in fbsta societate, solicitd transferarea contractului de concesiune de
pe numele societrlii radiate pe numele asociatului costea petru Florin.
Domnul seceretar, avAnd aprobarea pregedintelui de Eedin!5, aratd cI pentru aceastA operatiune trebuiesc verit'jcate
in primul rAnd condi!iile legale privind posibilitatea transferului contractului de concesiune. De asemenea daca
societatea a funclionat cu pluralitate de asociali, trebuiesc identifica{i toli fo;tii asociali din societate. care. in
conditiile unui eventual transfer, vor trebui sa depund o declara!ie notarial6.i runt de acord ca acest contract sa
treacd in favoarea asociatului solicitant Costea petru Florin.
Propune sd se solicite prezentarea in primd fazd, a tuturor actelor privind radierea societAtii. a coptractulLri de
concesiune, a actelor privind edificarea construc!iei, inclusiv autoriza{ie de construclie, in original pentru veriflcare.
De asemenea, se vor verifica condiliile legale privind posibilitatea transferului contractului de concesiune in sensul
celor solicitate de petent.
Domnul pregedinte de gedin!6 intreab5 dac6 mai sunt Ei alte intrebiri gi cum nu mai sunt supune spre aprobare
propunerea domnului secretar. Consilierii locali aprobd in unanimitate.

In continuare domnul pregedinte de qedin!5 dd cuvintuI consilierilor locali, in ordinea inscrierii la cr-rvdnt.
l.Domnul Lup Nicolae supune aten{iei trei aspecte si anume:

-cine a c6gtigat licitalia pentru proiectul canalizare Boiu-fopa;
-parape[ii mon{ai pe drumul spre Boiu nu sunt drep!i, dacd s-a licut recepjia acestei lucr6ri Ei cine a f}cut-o:
-Hegbeli Mihai are datorii la plata curentului electric, acest cet6{ean fiind legat ta contorul de curent al fbstei
laptarii, folosind astfel curentul pe banii publici. Solicitd facturarea curentului consumat de acesta si obligarea la
platd.

2'Domnul Boeru Ion Adrian supune atenliei proasta defrigare de vegetalie de pe zona calea Bara{ilor (inspre
pensiunea doamnei Murea Stelula), nesupravegherea persoanelor obligate iu,rrn.u in folosul comunitatii si
prezenta minorilor la aceste munci, cel mai probabil efectu6nd astfel orele de muncd pentru pdrintii care lipsesc.

3.Domnul Buzogany Ludovic precizeazd cd ganlul de la fostul colectiv de sub Berc nu a fost flnalizat si



5solicita sd se continue 9i in acest an lucrarile de reabilitare a ganfului ;i tasarea cu pietrig a drumului din zonamai ales datoritd faptului c6 acer drum circuld vitele care merg in ciurdi.
4'Doamna Maier valeria Adriana supune aten!iei n...ritut.u golirii mai dese a containerelor mari de deseuriselective amplasate in comun6, evitdndu-se astfel supraaglomerarea ;i depozitarea necontrolata a altor de;euri.De asemenea drumul spre $apartoc care este proaspat reparat, mai nou este folosuit ca pistd pentru off-roadceea ce trebuie interzis sub orice formd.
5'Domnul Fintoc Sergiu solicita ca pe viitor din comisiile de verificare qi receptie a lucr6rilor sd faca partesi consilieri locali alituri de reprezentanliai primariei qi alli specialigti, dffi;;
De asemenea precizeaza cd deqi a fost somat gi i s-a pus in vedere si elibereze spa{iul care este proprietateacomuneiAlbegti, domnul Morar calin, respectiv societatea sa S.C. Macovirrans s.R.L. , folose;te f6ra nicio jenain continuare fosta lSptdrie" Solicita luarea mdsurilor legale care se impun, inclusiv evacuare for{at[ cu ajutorulorganelor de polif ie gi sigilarea spafiului.
6'Domnul Suciu Ioan {ine sd precizeze de asemenea cd in ceea ce privegte comisiile de verificare si receptiea lucrarilor, in opinia sa consilierii iocali ar trebui sd facr parte obligatoriu din acestea, ab6nd datoria cel puqinmoralS fald de comunitate in ceea ce priveqte verificarea bunei realizdri a lucrarilor contractate de comuna Albegti.Domnul pregedinte de gedinfd revine incd o datd cu rugdmintea sd se urgenteze solu{ionare in primul r6nd acererii doamnei Suciu $tefania Laura care este destul de veche.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte interventii sau inscrieri la cuvant si cum nu maisuntdeclarainchiselucrarilesedintei,dreptpentrucares-aincheiatprezentul pro"..verbal a2i16.05.2019.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR PURCARIU DANUT

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
TAMASI


