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PROCES.VERBAL

l4'11.2019 cu ocazia gedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, jude}ul

$edinfa a fost convocatd de cdtre Primarul comunei Albegti prin Dispozilia nr.355 din datade06'11'20lgcuanexacuprinzdndproiectulordiniidezi,inconformiiatecuprevederileart.l 
33,art.134

gi art.135 din ouG nr.57 /2019 privind codul Administrativ.
Dispozilia impreund cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hotdr6ri qi toate materialeleinscrise pe ordinea de zi, precum qi procesul-verbal al gedinlei anterioare, uu tort puse la dispoziliadomnilor consilieri c6t gi comisiilor di specialitate nr.l,i. $i 3 - Economicd, JuridicS gi Social-cultura

din cadrul consiliului local, prin transmitere pe cale electronicd.
De asemenea publicitatea gedin{ei s-a realizat prin afiqarea la avizierul institu{iei gi prinpublicarea tuturor materialelor de sedin{6 pe site-ul .o-rr.l Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.,

a dispoziliei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreund cu proiectele de hotdriri Ei toate materialeleinscrise pe ordinea de zi, conform procesului-verbalie afiqare nr.9745llg.l1.2019.
La gedintd sunt prezen!i consilierii locali: Buzogany Ludovic, Costea Doina, Fintoc SergiuIoan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Pintea Adrian Ironim, pintea Aurel, Lup Ion Nicolae, RaduIoan, StroianZaharie, Suciu Ioan gi Tamasi Karoly.

Lipseqte: pregedintele de qedin!6 Boeru Ion Adrian
Domnul-secretar general Purcariu Ddnu! constati cd din totalul de l5 sunt prezen(i lzconsilieri locali in func{ie, fiind absen}i l. consilier, I post de consilier local este declarant vacant,respectiv locul domnului Neghind Cezar, iar I posi deciarat vacant ca urmare a decesului domnuluiconsilier local Boitog Aurel, cu funclia de viceprimar al comunei Albeqti.

in conformitate cu prevederile art.l37 alin.l din oUG nr.57 /zllgprivind codulAdministrativ, gedinlaeste legal constituit6.
Domnul secretar supune atenliei lipsa preqedintelui de gedinld Boeru Ion Adrian drept pentrucare solicitd consilierilor locali sd procedeze-la alegerea preqedintelui de gedinli pentru aceastd datr.consilierii locali il aleg cu unanimitate de voturi p. iorrut Buzogany Ludovic. '

La ;edin![ participd de drept din partea Primiriei Primar $ovrea Nicolae, Secretar generaljrs.purcariu
Ddnu{.

Se consemn eazd" de asemenea prezentain sala de gedinJe a domnului Savu Ioan gi a doamneivlad Daniela-Julieta, membrii PSD, confirmali de PSD Mureq gi propugi in funclia de consilieri localisuplean{i pe cele doud locuri existente vacante in cadrul consiiiului iocal Albegti. De asemenea seconstatd prezenla domnului Heghi Mihail, in calitate de ini{iator proiect de hot6r6re aflat pe ordinea dezi a gedinlei, a doamnei Suciu $tefania Laura gi a domnilor Gavronschi Mircea si Feren! Tiberiu-profesori
de sport.
Domnul preqedinte de.qedinta declard gedinla deschisi gi in conformitate cu prevederile art.l35 alin.7din ouG nr'5712019 privind codul Administiativ prezintd proiectul ordinii de n aEedinlei cu propunerea

de aprobare a acestuia, ce cuprinde urmdtoarele puncte:
l'Aprobarea procesului-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului Local Comuna Albesti dindata de 10. 10.2019. 'rerer lvvq .'
2'Proiect de hotdr6re privind validarea mandatului de consilier local al domnului Savu Ioanq.i.modificarea componenlei nominale a unei comisii de specialitate a consiliului Local al comuneiAlbegti



Iniliator Primarul comunei Albegti.
3.Proiect de hotdrdre privind

Daniela-Julieta qi modificarea componenlei
al comunei Albeqti

2

validarea mandatului de consilier local al doamnei vlad
i nominale a unei comisii de specialitate a consiliului Local

4. Proiect de hotarare privind achizilionarea de citre Comuna Albegti a unui teren intravilan
pentru construclia unei Capele Mortuare Comunitare in zona Dealul Manaitirii din comuna Albegti,judelulMureq
Initiator Heghi Mihail

S.Proiect de hotdrdre privind transformarea unor posturi aferente functiilor publice din
aparatul de specialitate al primarului Comunei Albesti
Initiator Primarul comunei Albesti

6' Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al primarurui comunei Albesti, jud.Mures
Initiator Primarul comunei Albesti

7' Proiect de hotardre priv^ind aprobarea prelungirii scrisorii de garanlie de la Fondul Nalional
de Garantare a Creditelo_r pentru intreprinderile Mici sivijlocii pentru icoperirea avansului solicitat
pentru proiectul ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MeNarpna N sarplp B9IU SI
TOPA" COMUNA ALBF,$TI, JUDETUL MURE$ finanlat in cadrulPNDR ZOtq -iiZ1.-S-ub],iilura
7 .2 - lnvestifii in crearea gi modernizarca infrastructu rii de bazd la scarl micd
Initiator Primarul comunei Albesti

8. Proiect de hotdrdre privind avizarea "Protocolului de colaborare pentru acoperirea
costurilor pentru de;eurile care fac obiectul rdspunderii extinse a producatorului din judelul Mureq,,qi aincheierii acestuia, intre ADI ECOLECT Mureq qi diferinte organizalii de preluare a responsabilitdlilor
(orREP)
Initiator Primarul comunei Albesti

9. Proiect de hotdr6re privind instituirea unor facilitdli fiscale qi aprobarea procedurii de
anulare a accesoriilor aferente obligaliilor bugetare principale resiante la datade 31.12.201g inclusiv,
datorate bugetului local de cltre contribuabili de pe raza-admimstrativ teritoriall a Comunei Albeqti,jude{ul Mureq '

Initiator Primarul comunei Albesti
10. Proiect de hot[rdre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul fiscal 2020Initiator Primarul comunei Albesti
1l' Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execufie al bugetului de venituri sicheltuieli al comunei Albegti pe trimestrul Ill al anului 2019

Initiator Primarul comunei Albesti
l2.Diverse - petilii cetdleni/?ntrebdri/interpelSri/ informari consilieri.

Se supune dezbaterilor gi aprobdrii proiectul ordinii de zi. Domnii consilieri nu ridicr obiecliuni cuprivire la proiectul ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot gi se aprobd in forma prezentatd prin
vot deschis, in unanimitate ordine a de'zi a qedinlei.

l'Avind in vedere punctul nr.l inscris pe ordine de zi, in continuare domnul pregedinte degedinla dd cuvdntul domnului secretar general, care, in conformitate cu prevederile art.l3g alin.l5 dinoUG nr'5712019 privind Codul Administrativ, supune spre aproburl p.o..rul-verbal al gedinlei
anterioare a Consiliului localAlbesti ce a avut loc la data de l0.tO.zOtg, precizand c6 acesta a iost pus
la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe pogta electronic6 impreun6 cu proiectele de hotdr6ri
qi celelalte documente de qedint[.

Domnii consilieri nu ridicr obiecliuni cu privire la conlinutul procesului-verbal al gedinlei
anterioare, drept pentru care se supune la vot gi si aprobd in forma prezentatd prin vot deschis, inunanimitate, dup6 care este semnat de cdtre pregedinteqi de gedinld gi de c6tre secretar.

In continuare domnul pregedinte propune ca pentru operativitate s6 se dea cuvdntul doamnei
Suciu $tefania Laura, apoi domnilor Gavronichi Mircia gi Ferent Tiberiu.
Consilierii locali sunt de acord.



3Doamna Suciu $tefania: a;tept un rdspuns in leglturl cu terenul in despdgubire.
Primar: s-a.discutat ca in gedinta de buget sr selezbatr gi problema terenului dumneavoastrd cuposibilitatea de a fi cumpdrat sau de a vi se acJrda o despdgubire . Pentru imobilul din strada Liliacului

despre care am mai discutat nu ne putem pronunfa deoaieci sunt gi alte solicitari pentru acest imobil gipe de altd parte regimuljuridic al acestui imobil nu cred c6 permite instrdinarea, cel putin deocamdati.
Suciu $tefania: aqtept o solufie, pe c6nd estimali un iarprn, concret?
Primar: dupi luna martie-aprilie 2020, adicr cei mai sigur dupd gedinfa de buget. pe anul viitor.consilier Tamasi Karoly, avand acordul pregedinteiui de'gedin{ai am in}eles c6 evaluareaterenului este fi nalizatd.
Primar: Da, aqa este.
Suciu $tefania: vd mullumesc, la revedere.
In continuare se dd cuvintul domnului Gavronschi Mircea care solicitd modificarea programului

sdlii de sport pentru desfbgurarea in bune condilii a programelor de antrenament Ia tenis.
Primar: prelungirea de program, respectiv ,odiri.u."u a solicitat-o gi domnul Luca , ce are echipade fotbal, programul dumneavoastrd se suprapune cu al dAnsului.
Am solicitatptezen[a domnului Gavronschi in aceastd qedin][ ca sr expunape viu problemeleprivind orarul sdlii de sport, ca sd nu mai existe discutii gi diverse interpretdri.
Copiii sunt din Albegti:?
Gavronschi Mircea: da.
Primar: mai avem solicitari si trebuie s5 hotdrdm daca se mai aprobd intrarea gratuita la sala desport, respectiv terenul sintetic.
Consilier Radu Ioan, cu acordul presedintelui de sedint a: am solicitat in sedinta trecuta sidomnului Luca sd prezinte lista cu copii pe care ii are la antrenament, de asemenea acceasi situatie si incazul domnului antrenor $uteu octavean care de asemenea a depus o cerere d;;;;;;r.r".rii"l.'0.fotbal juniori.
Personal propun ca domnul Gavronschi sa aibd acces prioritar avand in vedere ca are rezultateintr-adevar palpabile, si are copii performanti Ia tenis de camp.
Ferent Tiberiu: copiii muncesc intr-adevar foarte mult,.vara de exemplu au jucat si cate 4 ore pezi' Costurile sunt cam de circa5000 lei pe luna . Avem un proiect pentru constructia unei Sali mai maripentru acest sport, si eventual posibilitatea unui parteneiiat cu Frimaria Albegti. Trebuie inleles laFederalia de tenis nu contribuie cu nimic la performantere copiil;r r;il, ;;;;i;. in special la fonduri.consilier Stroian zaharie: ar trebui stabilit intervale orare separate pentru tenis si separate pentrufotbal, in tandem, gi cu gratuitate pind la orele 1g,00.
Primar: propun convocarea tuturor solicitanlilor intr-o gedintd separata, la care sd participe qi ocomisie formatd din consilieri locali si primdrie, pentru discutarea gi stabilirea concretd a orarului.
Preqedintele de gedinfd propune din partea consiliului local urmatorii membrii in comisie: FintocSergiu, Tamasi Karoly, Maier Nicolae, Radu Ioan, iar din partea primdriei domnul primar.
Consilierii locali sunt de acord in unanimitate.
Domnii Gavronschi Mircea si Ferent Tiberiu multumesc pentru timpul acordat si parasesc salade sedinJe.

In continuare domnul preqedinte de gedintd supune spre dezbaterea punctelor inscrise pe ordineade zi a gedin{ei.

2.se supune spre dezbatere punctur nr.2 inscris pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind privind validarea mandaiului de consilier local al domnului SavuIoan gi modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate a consiliului Local al comuneiAlbeqti

se di cuvdntul domnului primar pentru prezentareaproiectului de hotdrdre.
Se constatd ci au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Se constatS c5 a fost depus procesul-verbal al comisiei de validare din cadrul consiliuluilocal prin care se propune validarei mandatului consilierului local Savu Ioan gi care ?l va inlocui pe



domnulNeghind Cezat,pe locul devenit vacant prin demisia acestuia, inclusiv in cadrul comisiei de 
4

specialitate.
Domnul pre;edinte de gedinl6 invit[ pe domnii consilieri sI treacl la dezbaterea proiectului

de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt drept pentru care pregedintele de gedin!6 d6 cuvantul domnului

Savu Ioan care depune gi semneazd, jurdmdntul conform prevederilor art.32 din Legea nr.Z15l200l a
administraliei publice locale, republicat[, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.

Se supune la vot proiectul de. hotirdre integral gi cu l2 voturi "pentru,,, 0 ,,impotriv6,, gi 0
"abtineri" se valideazl mandatul consilierului local Savu Ioan ;i se adopti HotI.e.. a nr,46privind
validarea mandatului de consilier tocal al domnului Savu Ioan Ei modificarea complnenlei
nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al comuneiAtUeqti.

Drept pentru care se constatd ci sunt indeplinite condiliile legale p"nt., participarea la vot a
domnului consilier local Savu Ioan.

3.Domnul preqedinte de qedin(I supune spre dezbatere punctul nr.3 inscris pe
ordinea de zi:

Proiect de hotirdre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Vlad Daniela-
Julieta gi modificarea componenlei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al comunei
Albeqti.
Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hotdr6re.

Se constatd c[ au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Se constatd ci a fost depus procesul-verbal al comisiei de validare din cadrui Consiliului

local prin care se propune validarea mandatului consilierului local Vlad Daniela-Julieta gi care il va
inlocui pe domnul Boitog Aurel, pe locul devenit vacant prin decesul acestuia, inclusiv in cadrul comisiei
de specialitate.

Domnul preqedinte de gedintd invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului
de hotir6re in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de qedinla d[ cuv6ntul doamnei
Vlad Daniela-Julieta care depune gi semneazi jurdmlrntul conform prevederilor art.32 din Legea
nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicat6, cu modificarile ;i completdrile ulterioare.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre integral gi cu l3 voturi "pentru,,, 0 ,,impotrivd,, 
;i 0"ablineri" se valideaz5 mandatul consilierului local Vlad Daniela-Julieta gi se adopti Hot5r6reanr'47 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei \aad Danlela-Julieta qi

modificarea componen(ei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al comunei
AlbeEti.

- Drept pentru care se constatdcd sunt indeplinite condiliile legale pentru participarea la vot a
doamnei consilier local Vlad Daniela-Julieta.

in urmu validdrii mandatelor consilierilor locali supleanfi Savu Ioan gi Vlad Daniela -Julieta
se co.nstatd cd sunt prezenli la qedintd l4 consilieri locali in funclie di, totulul de l5 fiind absent domnul
consilier local Boaeru Ion Adrian.

4'Domnul preqedinte de qedin(I supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotarare privind achizilionarea de cdtre Comuna Albegti a unui teren intravilan
pentru construc{ia unei Capele Mortuare Comunitare in zona Dealul uanasiirii din comuna Albeqti,judetul Mureg Se dd cuvdntul domnului Heghi Mihail in calitate de iniliatorp.rou r6iin..." p**.,rrirr

Heghi Mihail: vreau sd intelegeli cE este absolutr nevoie de o astfel de iapela care nu va
apartine doar unui singur cult ci va fi in folosul intregii comunit6li indiferent de cult.E adevarat cd atdtreformatii, cdt si catolicii, si adventistii , etc. apele*a tu capelele existente la biserica ortodoxa din
Albeqti qi la cea unitariand, care au aceste spalii [a subsol, dar este recomandat ca o asemenea capela sa
se construiasca in apropierea locului de veci. In condiliile actuale distanlele p6nd la locurile de veci sunt
destul de mari' nu mai sunt de actualitate qi sunt desiul de anevoiase, pentru deplasarea cortegiului pe
drumurile publice fiind nevoie qi de avize din partea polifiei.



5Domnul Ambrus Pal are de vanzare suprafata necesara realizariiacestei constructii, si anume e dispus
sa vanda o suprafata de 5 ari teren, pentru realizareacapelei.
Va rog sa va ganditi in perspectiva si sa faceti abtractie ie religie, capela se doreste a fi construita pentru
intreaga comunitate indiferent de orientarea religioasa.

Consilier Suciu Ioan: daca se aproba pentru dumneavoastra vor veni si altii cu pretenlii de
acest gen, de exemplu locuitorii din satele Boiu gi Topa.

Heghi Mihail: au dreptate ca sa solicite, dar trebuie stiut ca pentru astfel de obiective in altelocalitati au fost accesate fonduri, lucru care se poate face si in comuna noastra.
Consilier Suciu Ioan: e vorba de buget pana la urma domnule Heghi, nu sunt contra ideii, sanu fiu inteles gresit, insa si accesarea de fonduri-pentru astfel de proiecteia ora actuala mi se pare

neavenita in conditiile in care si asa avem proiecte in derulare cu fonduri accesate pentru lucrari multmai mari, cum ar fi reabilitare retea apa canalizare Boiu-lopa.
Primar: domnul Suciu a atins o problema cheie; 

"u 
,u u"...ezi fonduri externe e obligatoriuca UAT-ul sd aibd in primul rdnd teren in proprietate, atdtpentru Albegti c6t gi pentru satele Boiu gi

Topa, indiferent de localitate. Deci IErd exitenla unui teren in proprietate ai cdrui iegim juridic sd permitd
ridicarea unei astfel de construclii nu se pot accesa nici un feide fonduri externe. Ca;i in cazul doamneiSuciu $tefania prima condigie e sd dispunem de fonduri ca sd putem rcalizaachizilii de teren, ca urmareprima problemd care trebuie avutd in vedere este dacr existd sau nu posibilitatea de a cumpdra un astfelde teren' Pentru acest lucru este nevoie de o evaluare in zona. Deci, pdn6 la stabilirea bugetului se vaface o evaluare autorizata dupd care existd posibilitatea de a discuia cu proprietarul terenului despre
aceasta evaluare.

Heghi Mihail: domnul Ambrus Pal a declarat ca este de acord cu o evaluare facuta conformlegii.
Consilier Maier Nicolae: cu suprafata ramasa ce va face proprietarul?
Heghi Mihail: este in discutie ca pe restul sa se facd un schimt de teren pentru a putea extindeqi cimitirul din zond.
Primar: domnilor trebuie sa tineti cont si de urmatorul aspect, dealtfel poate cel maiimportant, si anume ca zona respectiva este zona de urbanism iar legea nu pe.mite in primul randridicarea unor astfel de edificii in apropierea caselor de locuit.
Domnul secretar general intervine gi constatd ca sunt depuse avizele consultative alecomisiilor de specialitate, cu precizarea c5, comisia Nr.l - comisia pentru agriculturd, activitdlieconomico-financiare, amenajarea teritoriului gi urbanism, a acordat avizul cu urmatoareleamendamente: achizitionarea terenului intravilan dupd evaluarea unei suprafale de 5 ari aferenliconstrucfiei capelei, in ftlncfie de bugetul local ce ,. ru rtubili pentru anul2020,gi dacd vor exista fonduripentru cumpdrarea terenului respectiv.
Consilier.Tamasi Karoly , din partea comisiei nr.1: domnilor consilieri mi se pare evident canu putem aproba proiectul frrr si cunoa$tem suprafala gi mai ales condiliile financiare in care acesta arputea fi cumpirat, drept pentru care propunem spre aprobare amendamentele sus citate.
Domnul pregedinte de gedint[ supune la vot amendamentele propuse. consilierii localiaprob[ cu unanimitate de voturi amendametele propuse de comisia nr.1 .

Domnul pre;edinte de ;edinfd invitd pedomnii consilieri s[ treacd la dezbaterea proiectului
de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de qedinfd su supune la votproiectul de hotlrdre integral gi cu 14 voturi "pentru", 0 "impotriv[,, gi 0 ,,abfineri se adopti, cuamendamentele propuse, Hotrrirea nr.48 privind achizi{ionarea de citre comuna Albqti a unuiteren intravilan pentru construc{ia unei Capele Mortuare Comunitare in zona Dealul Mlnistiriidin comuna Albegti, jude{ul Mureq.
5'Domnul preqedinte de qedin{5 supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordineade zi:
Proiect de hotdrdre privind transformarea unor posturi aferente functiilor publice din aparatulde specialitate al primarului Comunei Albesti



Se dd cuv6ntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hot6r6re
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ate corniriitor de specialitate.Domnul pregedinte de gedinld invitd pe domnii consilieri .a tr.u.a ru dezbaterea proiectuluide hotdr6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintere de qedinld su supune la votproiectul de hotdrare integral gi cu l4 voturi "pentru", 0 "impotrivd,, Ei 0 ,,abfineri 

se adoptfl Hotdr^reanr'49 privind transformarea unor posturi aferente functiilor pubrice oin aparatul de specialitateal primarului Comunei Albesti.
6'Domnul preqedinte de qedinfr supune spre dezbatere punctului nr.6 inscris pe ordineade zi:

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului despecialitate al primarurui comunei Arbesti, jud.naures.
Se dd cuvdntul domnurui primar pentru prezentareaproiecturui de hotdrdre.

Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Domnul pregedinte de gedinld invita pe domnii consilieri sE treac6 la dezbaterea proiectuluide hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de gedinli su supune la votproiectul de hot[rare integral 9i cu l4 voturi "pentru",0 "impo-trivd,, gi 0,,abfineri se adoptr Hotir'reanr'50 privind aprobarea Regulamentu-lui dL organizare si functionare al aparatului de specialitateal Primarului comunei Albesti, jud.Mures.
7' Domnul preqedinte de qedinfi supune spre dezbatere punctului nr.7 inscris peordinea de zi:

Proiect de hotdrare privind. aprobarea prelungirii scrisorii de garan{ie de la Fondul Na}ional de Garantarea creditelor pentru intreprinderile Mici si Mi]locii pentru u.op.rir.u avansului solicitat pentru proiectul
"EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE- MENAJERA iiffii;ffidi, $r TopA,, coMUNAALBE$TI' JUDETUL MURE$ finan{at in cadrul PNDR 2ol4 - 2020, s,.,bm6sura 7.2 - Investitii increarea gi modernizarea infrastructurii de bazd,ra scara mic6.
Se dd cuvdntul domnului primar pentru prezentareaproiecturui de hotdrdre.
Se constatr cr au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Domnul pre;edinte de ;edinli invitr pe domnii consilieri si treac6 ia dezbaterea proiectuluide hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedinJd su supune la votproiectul de hotdrdre integral gi cu l4 voturi "pentru", o ;irnpot.ird,, 
qi 0 ,,ablineri 

se adoptr Hotrrflreanr'51 privind aprobarea prelungirii scriso_rii de garanfi. o" ra Fondul Na{ional de Garantare acreditelor pentru intreprinderil-e Mici si Mijlocfi:p;;;;, acoperirea avansurui soricitat pentruPTOiCCtUI ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZANb UBMAdNA iN JAii,r BOIU $I TOPA"coMUNA ALBE$TI, JUDETUL MURE$ finan{at in cao.ut PNDR 2014 --2020, Submisura 7.2- Investi(ii in crearea ;i modernizarea infrastructurii de bazdlascar5 micE.8' Domnul pregedinte de Eedinfi supune sfre dezbatere punctului nr.g inscris peordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind avizarea"Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilorpentru deqeurile care fac obiectul rdspunderii extinse a p.oJucatorrtui din judelul Mureg,,gi a incheieriiacestuia' intre ADI ECoLECT Mureq gi diferinte o.gunLulll"de preluare u i"rpon.uuilit[!ilor (orREp).Se dd cuvdntul domnului Piimar pentru prezentareaproiectului de hotdrare.Primar: diferenla este foarte mare ?ntre calculele lbcuie pe locuitor de cdtre consiliuljudelean$i cheltuielile pe care re avem faptic prin corectar.u a"f.urir*.

De aceea am contractat 9i o persoana care este foarte activr gi care are ca atribulii colectarea taxelorpentru serviciul de salubrizare, persoana respectiv[ implicdndu-se inclusiv in colectarea taxelor siimpozitelor restante de la contribuabiri. 
'E .rrr"vsrrvu-Dv rrrvlubrv trt 

,

Pe viitor am fost informa(i de cdtre societatea de salubrizare cr se vor distribui saci menajeri specialipentru colectarea separatd a degeurilor.



7Consilier Vlad Daniela-Julieta: ar trebui sd se facd o campanie de informare publicd cuprivire la acest aspect.
Se constatd cr au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.

Domnul pre;edinte de gedin![ invitd pe domnii consilieri sd treac[ ia dezbaterea proiectului
de hotdr6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de gedin!6 su supune la votproiectul de hotarare integral gi cu 14 voturi "pentru", 0 "impotrivd,, gi 0 ,,ab{ineri 
se adoptl Hot5r6reanr'52 privind avizarea "Protocolului de coiaborare p.ri.u acoperirea costurilor pentru deEeurilecare fac obiectul rispunderii extinse a producrtoruiui din jude{ul Mureq,,gi a incheierii acestuia,intre ADI ECOLECT Mureq qi diferinte organiza{ii de preluare a responsabilitrfilor (oIREp).

9'Domnul preEedinte de qedin{r supune'spre dezbater" prr"tului nr.9 inscris pe ordineade zi:
Proiect de hotdrdre privind instituirea unor facilitdli fiscale gi aprobarea procedurii de anularea accesoriiloraferente obligaliilor bugetare principale restante la data de 31.12.201g inclusiv, datoratebugetului local de cdtre contribuabili de pe raza admim strativ teritoriald a Comunei Albegti, judelul

Mureq.
Se d6 cuvdntul domnului Primar pentru prezentareaproiectului de hot5r6re.

Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Domnul pregedinte de qedinld invitd pe domnii consilieri sd treac6 la dezbaterea proiectuluide hot5r6re in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de gedin!6 su supune la votproiectul de hotirare integrar qi cu r 4 r91yi "p1ntrg", 0 ,,impotrivr,, 

qi 0 ,,ablineri 
se adoptr Hotirireanr'53 privind instituirea unor facilit[{i fiscale gi aprobarea procedurii de anulare a accesoriiloraferente obliga(iilor,buqe-t-are principale restante lahata aesi,tz.zolg inclusiv, datorate bugetuluilocal de crtre contribuabili de pe raia administrativ teritorialr a Comunei Albeqti, jude{ul Mureq.l0'Domnul preqedinte de qedin{r supune spre dezbatere punctului nr.lg inscris peordinea de zi:

Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
Se dI cuvdntul domnului Primar pentru'prezentareaproiectului de hot6r6re.

Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Domnul pregedinte de qedinld invitd pe domnii consilieri s6 treac6 la dezbaterea proiectuluide hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de qedinld su supune la votproiectulde hotdrdre integral gicu 14 voturi 'pentru",0 "imfotrivd,,qi 0,,abfinerise adoptl Hotrrflreanr'54 privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul fiscal 2020.ll'Domnul preqedinte de qedinfi rrpurl spre dezbatere punctului nr.ll inscris peordinea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri sicheltuieli al comuneiArbegti peirimestrui ttt at anului z0rg. 
vLurur us vtrIrtrulr i

Se d[ cuv6ntul domnului primar pentru prezentarcaproiectului de hot6r6re.
Se constati cE au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.Domnul pregedinte de gedinfd invitd pe domnii consilieri s6 treaci la dezbaterea proiectuluide hotdrdre in ordinea ?nscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de qedin{d su supune la votproiectulde hotrrare integral gicu 14 voturi "pentru",0 "imfotrivd,,gi 0,,ab1inerise adopti Hotrrflreanr'55 privind aprobarea contului de execulie at bugetuiui de venituri qi .t.ttuieli al ComuneiAlbeqti pe trimestrul III al anului 2019.
l2'Domnul pre;edinte de qedin(r supune spre dezbatere punctului nr.l2 inscris peordinea de zi:
Diverse - petifii cetdfeni/intrebdri/interpeldri/ informdri consilieri.



8I') Domnul preqedinte de qedin{6 dd citire petiliilor intrate in gedinfa de consiliu, gi roag6consilierii locali sE ia cuvintul in ordinea inscrierii la cuvant:
1'cererea nr'9404/06.11.2019 a doamnei ciuleiu Elena valeria prin care solicita darea inchirie a imobilului din str.Liliacului nr.r l pentru rocuinta.
Primar: exista expertiza pentru reab i r itarea im obi r ul ui.
Consilier Stroian Zaharie: cat costa reabilitarea, reparatia imobilului?
Primar: circa2 miliarde lei"
consilier Maier Nicolae: cred ca s-a mai discutat problema acestui imobil care este in primulrand proprietatea Statului roman.

consilier Stroian zaharie: la zetea se construiesc case din lemn la circa 4000 euro bucata,izolate,la gata. S-ar putea face o investitie intr-un complex dL astfel de locuinte.
consilier Lup Nicorae: sa se faca si :-+ imouire pentru inchiriat.
Primar: revenind la cererea doamnei ciuleiu, consider ca nu o putem aproba deoarece inprimul rand imobilul respectiv se afla intr-o stare avansata de degradare , existand riscul sa seprabuseasca si sa produca victime, iar apoi regimuljuridic al acestui imobil nu permite inchirierea, celputin deocamdata.

Consilier Vlad Daniela: daca i se da sa
perceperea vreunei chirii.

Pe de alta parte cetatenii trebuie sa
locative pentru inchiriere.

suporte dansa cheltuielile de reabilitare fara

inteleaga faptul ca Primaria Albesti nu dispune de fonduri

consilierii locali aproba in unanimitate respingerea cererii.
2'cetereanr'8985/22.10'2019 Firi Margur.iu .Iu.. solicita ajutor de ?nmormantare pentru fiulsau decedat' Sunt anexate documentele doveditoarel respectiv certificat deces, facturi cheltuieli , chitantade plata.

Domnul secretar precizeaza ca ajutorul de deces poate fi acordat ca ajutor de urgenta prindispozitia primarului, inbazaHCL nr.47/20i7 prin rur. ,unt stabilite astfel de ajutoare, inclusiv pentrudeces, inclusiv plafonul maxim acordat.consilierii locali afroba in unanimitatJ cererea doamnei FiriMargareta.
3'cererea nr'9280/31'10.2019 a domnulyui $uteu octavean care in calitate de profesor desport si antrenor al unei echipe de fotbaljuniori solicita accesul in sala de spo.t respe"ti, teren sintetic,modifi care program acces.
Primar: propun ca cererea sa se discute in sedinta

sport, cand vor fi convocati pentru stabilirea orarului de comun
acestei sedinte.

Consilierii locali aproba in
II.) in continuare domnul

inscrierii acestora la cuv6nt.

ulterioara , special cu toti antrenorii de
acord, asa cum s-a stabilit la inceputul

unanimitate propunerea domnului primar.
pregedinte de gedinld d6 cuvdntul consilierilor rocali in ordinea

l 'consilier Lup Nicolae: amvazutca s-a demarat o actiune de curatare pe vale, a vegetatiei forestiere.Primar: Apele Romane au operat, cel maiprobabil gi in urma solicitarii noastre scrise.2'Consilier Buzogany Ludovic: e o depozitare de paman t ,20-30metri, la Veterani, solicit sa se aducaniste pietris in zonapentru ase tasa si ase putea circula.
3'Consilier Fintoc Sergiu: solicit sa se prezinte incasarile pe ultimele 3 luni de zile de la camineleculturale, si a doua chestiune, care este situalia compartimentului de Fond funciar avand in vedere cadomnul viceprimar Boitos Aurel nu mai este.
Primar: situatia este una destul de anevoaiasa, trebuie sa recunoastem, mai ales ca a mai decedat sidomnul Pintea Gheorghe gi astfel nu avem la ora actuala nici comisie de'fond funciar , din care faceaparte dealtfel si domnul viceprimar. Suntem insa in tratative cu doi dintre topografii cu care lucram ,respectiv Datui victor si Gogoagd Raul care_sd vina sa presteze , eventual pe bazaunor contracte deprestari servicii, activitate de fond funciar in primarie.
4' consilier Tamasi Karoly: ce este cu despagubirile c.F.R.? qi a doua problemr, am vazut ca s-aufinalizat lucrarile de reabilitare, asfaltare drumpJ str.Noua, dar care este problema cu gardul ridicat de



9doamna Lacdtuq Maria care-se plange ca societatea Viaduct i-a.deteriorat gardul si cere despagubiri.

lffHiU}..u?:'.|t'ji: i:'r'#,??rdl 
obstrucrionat lucrarile de interes puuii., ..i" .onrt.uit pe domeniur

Primar: referitor la despagubirile c.F-R. este si aici o problema pentru ca din aceea comisie specialade despagubiri din care facem parte era si domnul 
"i;.p;;;;Boito$ Aurel. Referitor la doamna Licdtu;Maria va fi somata si daca nu^vaintelege se vor lua masurile legale ce se impun, in primul rand cele caresunt prevazute de Legea nr'50/1991 privind autorizarea constructiiror, solicitand intrarea in legalitate.5' consilier stroian zaharie: refeiitor la apa.de proui., uplde pe strada tiJeir" r. ru scurge pe $anl,dar nu cred ca acesta va face fa!6 la debite m.ai mari de ploaie. Ar trebui ca oamenii de la social sd fiemobiliza{i gi trimiqi in zond sd decolmateze cftca t o metri de qan! pe zi pentru a preint6mpina eventualeprobleme cdnd va fi sezonul ploios.

Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul pregedinte de gedinld declard inchise

[:i"i*ffdinfei 
consillului local Albegti, drept pentru ;;;; r-" inc'heiat prezentut proces verbat azi

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Buzogany Ludovic

Contrasemneazd
SECRETAR GENERAL,purcariu Ddnut


