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Nr.l 1.333/12.12.2019

PROCBS.VERBAL

incheiat azi 12'12'2019 cu ocaziagedinlei ordinare a consiliului Local al comuneiAlbegti, jude{ulMureg.

$edinla a fost convocati de cdtre Primarul comunei Albeqti prin Dispozi[ianr.397 din datade 04' 12'2019 cu anexa cuprinzand proiectul ordinii de zi,inconformitate cu prevederile art. 133, art.l34gi art'135 din oUG nr.57 /2019 privind codur Administraiiv.
Dispozilia impreuni cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hot6r6ri qi toate materialeleinscrise pe ordinea de zi, precum gi procesul-verbal al gedinlei anterioare, au fost puse la dispoziliadomnilor consilieri cat gi comisiiloi de specialitare;..1,r;; 3 - Economicd, Juridicd gi Social-culturddin cadrul consiliului local, prin transmitlre pe cale .l..t.oni"a.
De asemenea publicitatea gedin{ei s-a.realizat prin afigarea la avizierul instituliei gi prinpublicarea tuturor materialelor de 5edinld pe site-ul ,ornun"i Albegti la adresa ***..orunaalbesti.ro.,

a dispoziliei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreuna .u proiectele de hotdriri gi toate materialeleinscrise pe ordinea de zi, conform procesului-verbal de afiqare nr. I 0.301/0 4.12.2019.
La gedinfd sunt prezen{i consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Buzogany Ludovic, costeaDoina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier valeria Adriana, Maier Nicolae, pintea Adrian lronim, pintea Aurel,Lup Ion Nicolae, Radu Ioan, Savu Ioan, Stroian Zahaie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly gi vlad Daniela-Julieta.

Se constatd cd sunt prezenli l5 consilieri locali din totalul de l5 in funclie.
Pregedinte de gedinl6: Boeru Ion Adrian.
Domnul-pregedinte de gedin!5_declarE qedinfa deschisd gi in conformitate cu prevederileart'135 alin'7 din oUG nr'57/2019 privind codulAdminisirativ prezinia proi..tul o.dinii de zi a gedinleicu propunerea de aprobare a acestuia, ce cuprinde urmStoarele puncte:
l'Aprobarea procesului-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului Local Comuna Albesti dindata de 14.11.2019. 
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2' Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedinld al consiliului Local alcomunei Albesti pe o perioadd de trei luni.
Iniliator Primarul comunei Albegti.

3' Proiect de hotdrdre privind aprobarea inoheierii unui act adilional la ,,contractului 
dedelegare a gestiunii activitatilor de colectaie si transport a deseuriro, *rni.ifur. ,l altor fluxuri dedeseuri, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureg - zona3 Sighigoara,,.lniliator Primarul comunei Albesti

4.Proiect de hotirdre privind aprobarea
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
Mureg.
Iniliator Primarul comunei Albesti

Regulamentului local de implicare a pLrblicului in
gi amenajarea teritoriului in Comuna Alteqti, judelul

5' Proiect.de hotirdre privind. scutirpa de Ia plata impozitului pe clddiri a unui imobilaparfinand "Asocialiei pentru Dreptuiire Animareror ADA s Lhigoara,,Initiator Primarul comunei Albesti
6' Proiect de hotdrdre privind scutirea Ia plata impozitului pe cladiri datorat de AsocialiaCultural6 o,Petofi Sandor,,din Albegti, judelul Mureg

Initiator Primarul comunei Albesti
7' Proiect de hotdrdre privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a unui imobil apa(in^nd



"Fundafiei "Pentru Familia Cregtin6,, Sighigoaral, '
Initiator Primarul comunei Albesti

8. Proiect de hotdr6re privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a unui imobil
apa(indnd'oconsistoriuluiDistrictualEvanghelicc.A. Sighigoara".'
Initiator Primarul comunei Albesti

9. Proiect de hotirdre privind infiintarea, organigrama qi numdrul de personal ale Serviciului
Voluntar pentru Situalii de Urgenli.
al comunei Albegti, judelul Mure;
Initiator Primarul comunei Albesti

10. Diverse - petitii cetd[eni/intrebiri/interpel6ri/ informdri consilieri.
Se constatd de asemenea cd Primarul comunei Albe;ti a depus cerere privind suplimentarea

ordinii de zi cu proiectul de hot[rdre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 in
c_omuna Albegti, judelul Mureg, urgenfa aprobdrii acestui proiect fiind motivata de faptul cd prin
o-U.G.nr.7412018 pentru modificarea gi completarea Legii ,i.ztl din 2011 privind regimut degeurilor
a Legii nr. 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor pi a degeurilor-de ambaiaje 9i aOrdonanfei de Urgenf[ a Guvernului nr. 196 din 2005 privind Fondul de M6diu, contribuJia [".,t,economia circular[ a fost modificatd de la 30 lei per tona la 80 lei per ton6 cu intrare in vigoare de la
data de 0l .01 .2020.

Domnul pregedinte de gedintd precizeazd cd aceste documente au fost transmise cdtre
consilieri prin pogta electronicd gi comisiilor de specialitate, drept pentru care propune ca in cazul
aprobdrii cererii acesta sd fie inclus ca punctul l0 pe proiectul ordinli de zi, iar punctul I 1 sd fie Diverse
- petilii cetdleni/intrebiri/interpellri/ informdri consilieri.
Se supune dezbaterilor gi aprob[rii proiectul ordinii de zi, inpreund cu cererea privind suplimentarea
ordinii de zi qiproiectul de hotdr0re aferent. Dornnii consilieri nu ridicd obiecliuni cu privire la proiectul
ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot qi se aprob[ in forma prezentatd, piin vot deschis, in
unanimitate ordinea de zi a qedinlei.

l.Avind in vedere punctul nr.l inscris pe ordine de zi, in continuare domnul pregedinte de
qedint[ dI cuvdntul domnului secretar general, care, in conformitate cu prevederile art.t jS alin.l5 din
OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobur'. pro..rul-verbal al Eedinlei
anterioare a Consiliului local Albegti ce a avut loc la data de 14. t i .ZOl9, pieciz|nd cd acesta a iost pus
la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe pogta electronicd impreun6 cu proiectele de hotai6ri
gi celelalte documente de pedin!E.

Domnii consilieri nu ridicd obiecliuni cu privire la conlinutul procesului-verbal al gedinlei
anterioare, drept pentru care se supune la vot gi se aprobd in forma prezentatd prin vot deschis,'in
unanimitate, dupd care este semnat de cdtre preqedintele de ;edinfa gi de c[tre secreiarul general.

In continuare domnul pregedinte de gedintd supune spre dezbaterea punctelor insciise pe ordinea
de zi a gedin{ei.

2. Domnul preqedinte de qedin(I supune spre dezbatere punctul nr.2 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hot6rdre privind alegerea pregedintelui de gedintd al Consiliului Local al comunei
Albegti pe o perioadd de trei luni.
Se dd cuv6ntul domnului Primarpentru prezentareaproiectului de hotdrdre.

Domnul preqedinte de qedin{6 invit[ pe domnii consilieri s[ treacd la dezbaterea proiectului
de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Este propus de mai mulli consilieri domnul Suciu Ioan avdnd in vedere c6 nu a exercitat
ultima datd aceastd funcfie, conform ordinii stabilite de consilierii locali, din motive de s6n6tate.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.

Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care se supune la vot proilctul de hot6r6re integral
9i cu l5 voturi "pentru",0 "impotrivd" qi 0 "aiblineri" se adbptl Hotir6rea nr.56 privind privlnd
alegerea preqedintelui de gedinfd al Consiliului Local al comunei Albeqti pe o perioada de trei iuni, in
persoana domnului Suciu Ioan.



3.Domnul pregedinte de qedin{[ supune spre dezbatere punctul nr.3 inscris pe
ordinea de zi:

Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea incheierii unui act adilional la "Contractului de
delegare a gestiunii activitAtilor de colectare si transport a deseurilor muniiipale si altor fluxuri de
deseuri, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureg - zona3 Sighi;oara,,.

Se dI cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdr6re.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pregedinte de gedinla invit6 pe domnii consilieri sd treac[ la dezbaterea proiectului

de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de qedinla su supune la vot

proiectul de hotlrdre integral gi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotlr6rea
nr.57 privind aprobarea incheierii unui act adilional Ia "Contractului de delegare a gestiunii activit6tilor
de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, iomponente ale serviciului
de salubrizare al Judetului Mureg - zona 3 Sighigoara".transformarea unor posturi aferente functiilor
publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Arbesti.

4.Domnul preqedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism gi amenajarea teritoriului in Comuna Alte;ti, judelul
Mureq.

Se d[ cuv6ntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdr6re.
Domnul Primar precizeazd' cd proiectul priveqte implicarea publicului in ceea ce privegte elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism, astfel cd se va elimina pe cdt posibil, in-condiliile legii, orice
disfunctionalitate sau controverse cu privire la elaborarea acestora. De fapt aceasta este qi intenlia
legiuitorului in acest sens, motivata de ra{iuni practice , in spe![ multitudinea de particularit6li din UAT-
uri gi care nu pot fi acoperite de legislalie, de multe ori neputdnd fi cunoscute nici chiar funclionarul care
se ocup[ de acest compartiment. Drept pentru care legea d6 aceasti posibilitate cetdlenilor ca mai inainte
de aprobarea unui plan de urbanism sd poatd participa la dezbaterea proiectului gi sd-;i expun6 punctele
de vedere fatd de planul supus dezbaterii, urm6nd ca aceste puncte de vedere ri fi. t.r.inic analizate.
Se elimin[ astfel o serie de neconcordanle care pot apdrea dup6 aprobarea unui plan de urbanism , pe de
o parte iar pe de altd parte se reduce riscul unor contestaJii gi acliuni in justilie Cu evitarea concomitent6
a unor pierderi de timp gi sume de bani.

Se constatl cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul preqedinte de gedinld inviti pe domnii consilieri si treaci la dezbaterea proiectului

de hotir6re in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedinld su supune la vot

proiectul de hotdrdre integral ;i cu 15 voturi "pentru", 0 "impotrivl" gi 0 "ablineri se adoptl Hotlrirea
nr.58 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism gi amenajarea teritoriului in Comuna Albegti, jude{ul Mureg.

S.Domnul preqedinte de qedin(I supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotlrdre privind scutirea de la plata impozitului pe clSdiri a unui imobil apa(in6nd
"Asociafiei pentru Drepturile Animalelor ADA Sighigoara,,.
Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre.

Se constatd c5 au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul preqedinte de gedin!6 invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hotdr6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedin!6 su supune la vot

proiectul de hotdrdre integral qi cu 15 voturi "pentru", 0 "impotrivd" qi 0 "ablineri se adopti Hotdr6rea
nr.59 privind scutirea de la plata impozitului pe cl6diri a unui imobil apa(indnd ',Asocialiei pentru
Drepturile Animalelor ADA Sighi goara".



6. Domnul preqedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.6 inscris pe
ordinea de zi:

Proiect de hotirdre privind scutirea la plata impozitului pe cl6diri datorat de Asocialia
CulturalS ,,Petofi Sandor" din Albegti, judelul Mureq
Se d5 cuv6ntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.

Domnul pregedinte de qedin{6 invitl pe domnii consilieri sd treac[ la dezbaterea proiectului
de hotdr0re in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuv0nt drept pentru care pregedintele de gedinld su supune la vot
proiectul de hotdrdre integral gi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotirflrea
nr.60 privind scutirea laplata impozitului pe clEdiri datorat de Asocia(ia Culturald,,Petofi Sandor" din
Albegti, jude{ul Mureg.

7. Domnul preqedinte de qedin(i supune spre dezbatere punctului nr.7 inscris pe
ordinea de zi:

Proiect de hotdr6re privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a unui imobil
apa(indnd "Fundafiei "Pentru Familia Cregtin[" Sighigoara".

Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre.
Se constatd c[ au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.

Domnul pregedinte de gedin{5 invitl pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului
de hotir6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de gedin!6 su supune la vot
proiectul de hotdrdre integral gi cu 15 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adoptl HotirArea
nr.61 privind scutirea la plata impozitului pe clddiri scutirea de la plata impozitului pe clddiri a unui
imobil apa(indnd "Fundafiei "Pentru Familia Cregtind" Sighiqoara".

8.Domnul preqedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.8 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hot6rdre privind scutirea de la plata impozitului pe clddiri a unui imobil
apa(in6nd "Consistoriului Districtual Evanghel ic C.A. S igh i goara".
Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.

Domnul preqedinte de gedin[6 invitd pe domnii consilieri si treacd la dezbaterea proiectului
de hotlrdre in ordinea inscrierii la cuvAnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedin![ su supune la vot
proiectul de hotdrdre integral gi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adoptl Hotirirea
nr.62 privind scutirea de la plata impozitului pe clddiri a unui imobil apa(indnd "Consistoriului
Districtual Evanghelic C.A. Sighiqoara".

9.Domnul preqedinte de qedin{6 supune spre dezbatere punctului nr.9 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotdrdre privind infiinlarea, organigrama gi num[rul de personal ale Serviciului
Voluntar pentru Situafii de Urgen!6.
Se dd cuvantul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdr0re.
Se constatd ci au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.

Domnul pregedinte de gedinld invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului
de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preEedintele de gedintl su supune la vot
proiectul de hotlrdre integral qi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotlrirea
nr.63 privind infiin{area, organigrama gi numSrul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situa}ii de
UrgenJ6.

l0.Domnul preqedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.10 inscris pe
ordinea de zi:



Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 in
comuna Albegti, judelul Mureg.
Se di cuvAntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotirdre.

Se constat[ cd au fost depuse avizela consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul preqedinte de gedin!5 invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hotirdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Domnul Maier Nicolae : La gospod[riile unde losuiesc familii, persoane este clar stabilit. intrebarea este
cum se stabileqte aceasti taxi la casele unde nu rarai locuiegte nimeni, sau unde proprietarii acestora sunt
plecali? Nu ar trebui sd hotdrdm noi modalitatea de incasare a taxei?
Domnul Primar: Tot ce pot sf, vd spun este c[ inoi se lucreazd,la concretizarea unei proceduri unitare din
partea ADI Ecolect , pentru cI de exemplu trebuie perceputi aceast6 taxi si de la gcoli, entitAli culturale,
biserici, etc . La ora actualS deocamdatd toatd lurnea pl6te$te le fel, aceasta pebazadeclaralieipe care o
face contribuabilul potrivit Regulamentului aprobat .

Dpmnul Maier Nicolae: asocialiile de proprietari din Sighiqoara sunt mult mai bine organizate, ele au si
reprezentanli la primdrie.
Domnul pregedinte de Eedinli intreabp dacd mai sunt gi alte inscrieri la cuvint.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedin(I su supune la vot
proiectul de hotlrdre integral qi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotlrirea
nr.64 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul2020 in comuna Albegti, judelul Mureg.

ll.Domnul preqedinte de qedin(l supune spre dezbatere punctului nr.ll inscris pe
ordinea de zi:

Diverse - petiti i cetSleni/intreblri/interpeldri/ infbrmSri cons i I ieri.
Nu sunt inregistrate petilii ale cetSlenilor gi nu sunt inscrieri la cuvdnt, domnii consilieri

propun6nd ca acest punct, avind in vedere ci este qedinla de inchidere de an, sd fie rezervat trecerii in
revistd arealizdtilor din anul 2019, felicitdrilor reciproce pentru munca depusd in anul 2019 qi urf,rilor
pentru noul an 2020.

Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul preqedinte de gedinld declar6 inchise
lucrdrile gedintei Consiliului local Albegti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi
12.12.2019.

PRE$EDINTIT
Boeru Ion Contrasemneazd

SECRETAR GENERAL, Purcariu Ddnut


