
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

Nr.l636119.02.2020

PROCES.VERBAL

incheiat azi 19.02.2020 cu ocaziagedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Albeqti, judelul
Mureg.

$edinfa a fost convocatd de c6tre Primarul comunei Albegti prin DispoziJia nr.45 din data de
I I .02.2020 cu anexa cuprinz6nd proiectul ordinii de zi, in conformitate tu prevederile art. 133 , art.l 34 sirrrt.l35 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. - . '

Dispozifia impreund cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hotlrdri gi toate materialele
linscrise pe ordinea d? ,i, precum qi procesul-verbal al gedinlei anterioare, au fosi puse la dispozitia
rJomnilor consilieri c6t gi comisiilor de specialitate nr.7,i $i 3 - Economicd, Juridiclgi Social-Culturd
rjin cadrul consiliului local, prin transmitere pe cale electronicr.

De asemenea publicitatea qediniei s-a realizat prin afigareala avizierul instituliei gi prin
publicarea tuturor materialelor de qedinfl pe site-ul .orrn"i Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.,
a dispoziliei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreuni cu proiectele de hot6riri gi toate materialele
inscrise pe ordinea de zi, conform procesului-verbal de afigare nr,l414l12.O2.20ZO.

La gedinlI sunt prezenli consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Buzogany Ludovic, Costea
I)oina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Pintea Adrian Ironim, pintea Aurel,
I-up lon Nicolae, Radu Ioan, Savu Ioan, Stroian Zaharie, Suciu Ioan, Tamasi Karoly si Vlad Daniela-
llulieta.

Se constatd cd sunt prezenli 15 consilieri locali din totalul de l5 in funclie.
Preqedinte de qedinf6: Suciu loan.
Din partea Primlriei comunei Albeqti participl la gedinld : Primar $ovrea Nicolae, Secretar

general Purcariu Ddnu{ qi Administrator public Neghind cezar.
I)e asemenea se constatd prezenfa in sala de gedinld a domnilor Seracu
ardministratori la S.C. STIMET S.A.

Nicolae gi Seracu Mihai,

Domnul preqedinte de qedinfd declard gedinfa deschisd gi in conformitate cu prevederile
aLrt' 135 alin.7 din OUG nt.57/2019 privind Codul Administrativ prezintd,proiectul ordinii ae )i agedinlei
cju propunerea de aprobare a acestuia, ce cuprinde urmatoarele puncte:

l.Aprobarea procesului-verbal al gedin{ei ordinare a Consiliului Local Comuna Albesti din
dlata de 16.01.2020' -i-' -'
lnifiator Primarul comunei Albeqti.

2' Proiect de hotdr6re privind casarea gi scoaterea fondului de carte din inventarul tlibliotecii
o,munei Albegti a c6(ilor deteriorate gi inutilizabile;

Inifiator Primarul comunei Albegti.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei

lrlbesti pentru anul 2019;
Iniliator Primarul comunei Albegti.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea pIJZ( plan Urbanistic Zonal) si Regulamentul

AfETENI- PENTTU IUCTATCA ''RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA IJNITATI
N\DUSTRIALE/DE,POZITARE IN ZONA MIXTA";

Inifiator Primarul comunei Albeqti.
5. Proiect de hot[rdre privind aprobarea inifierii procedurii de concesionare sau inchiriere a

pajigtilor in anul 2020;
Iniliator Primarul comunei Albesti.



6. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local pe anul2019;
Iniliator Primarul comunei Albegti.
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri gi

cheltuieli al Comunei Albeqti pe trimestrul lV al anului 2019;
Iniliator Primarul comunei Albegti.
8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al comunei Albegti pentru at:rul2020;

Iniliator Primarul comunei Albeqti.
9.Diverse - petilii cet6leni/intrebdri/interpel6ri/ inform[ri consilieri.

Se supune la vot gi se aprob[ in unanimitate proiectul ordinii de zi a gedin]ei Consiliului
lcrcalAlbegti din data de 19.02.2020.

l.Avffnd in vedere punctul nr.l inscris pe ordine dezi, in continuare domnul pre;edinte de
gedinld dd cuvAntul domnului secretar general, care, in conformitate cu prevederile art.138 alin.l5 din
OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei
anterioare a Consiliului local Albeqti ce a avut loc la data de 16.01 .2020, precizdnd cd acesta a fost pus
la. dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe poqta electronicd impreund cu proiectele de hotdrdri
gi celelalte documente de gedin!a.

Domnii consilieri nu ridic[ obiec{iuni cu privire la conlinutul procesului-verbal al gedinlei
anterioare, drept pentru care se supune la vot qi se aprobd in forma prezentatd prin vot deschis, in
urnanimitate, dupl care este semnat de cdtre pregedintele de qedinfE gi de cdtre secretarul general.

In continuare domnul pregedinte de qedinfd supune spre dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea
de zi a gedinlei.

de zi:
2. Domnul preqedinte de;edinfi supune spre dezbatere punctul nr.2 inscris pe ordinea

Proiect de hotdrdre privind casarea qi scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii
omunei Albegti a cd(ilor deteriorate qi inutilizabile.

Se d[ cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hot5r6re, care precizeaza
ca scoaterea acestui fond de carte este necesara, datorita vechimii , uzurii fizice si morale, si infcrrmatiilor
d,3pasite pe care le contin cartile in cauza. Ultimul inventar si casare s-a realizat in 2005 astfel ca
n,3cesitatea casarii este dictata si nevoia de a elibera spatii in biblioteca pentru alte carti, recente.

Domnul preqedinte de ;edin!5 inviti pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului
d,o hotirAre in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Se constat[ cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care se supune la vot proiectul de hotdr6re integral

gi cu l5 voturi "pentru",0 "impotriv6" gi 0 "ablineri" se adopti Hotirflrea nr.4119.02.2020 privind
casarea ;i scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii omunei Albqti a cir{ilor
deteriorate qi inutilizabile.

de zi:
3.Domnul pre;edinte de qedin{i supune spre dezbatere punctul nr.3 inscris pe ordinea

Proiect de hotdrAre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei
A.lbesti pentru anul 2019.

Se dd cuv0ntul domnului Primar pentru prezentarca proiectului de hot[r6re.
Se constati cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pregedinte de gedinli invitd pe domnii consilieri s[ treacd la dezbaterea proiectului

de hotir0re in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care pregedintele de gedinjd supume la vot

proiectul de hot[rdre integral gi cu 15 voturi "pentru", 0 "impotriv6" qi 0 "ablineri se adoptl Hotirirea
nr.5119.02.2020 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti
pentru anul 2019.

4.Domnul preqedinte de qedin{E supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea
de zi:
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Proiect de hotdr6re privind aprobarea PUZ( Plan Urbanistic Zonal) si Regularnentul
allerent- pentru lucrarea "RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA LJNITATI
II'IDUSTRIALE/DEPOZITARE IN ZONA MIXTA".

Domnul pregedinte de gedin!6 propune ca mai inainte de trecerea la dezbateri sd se dea
cuvAntul domnilor Seracu Nicolae gi Seracu Mihai, in calitate de reprezentanli ai S.C. STIMET S.A. gi

br:neficiari ai PUZ-ului. Consilierii locali sunt de acord in unanimitate.
Domnul Seracu Mihai susline lucrarea tehnicd privind reconversia zonei Stimet S.A. din zona

irrdustrialS in zond mixtl , precizdnd c5 se dore;te reorientarea societdlii spre alte domenii de zrctivitate,
alte activit[1i economice in zond, diferite de obiectul inifial pentru care fabrica Stimet S.,A. a fost
prroiectatd, mai precis se dore;te folosirea spafiului din fala fabricii pentru alte activitEli ecorromice gi

servicii, in principal. Pentru aceasta este nevoie ca regimul juridic al zonei respective sf, fie schimbat,
realizandu-se astfel reconversia din zon[ industrial[ in zond mixtd.

Domnul pregedinte de qedinld inviti pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului
drl hotdrAre in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Domnul Radu Ioan: Cum stafi cu datoriile cdtre buget, stiind cd in trecut au fost ceva
pnobleme cu restanfele la platd a obligaliilor bugetare?

Domnul Primar: Societatea a solicitat gi a benfeiciat de egalonarea la plati a datoriilor
restante , pe care la ora actual[ le are achitate in totalitate, la ora actual5 fiind la zi cu obliga]iile datorate
ciitre bugetul local.

Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotarire.
Se constat[ c[ au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pregedinte de gedinld intreabi daci mai sunt gi alte inscrieri la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedinfi su supune la vot

proiectul de hotdrdre integral gi cu 15 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotlrirea
nr.6119.02.2020 privind aprobarea PUZ(Plan Urbanistic Zonal) si Regulamentul aferent- pentru
lucrarea "RECONVERSIE FUNCTIONALA DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE/
DEPOZITARE IN ZONA MIXTA'.

de zi:
5.Domnul pre;edinte de;edin(I supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordinea

Proiect de hotdrAre privind aprobarea initierii procedurii de concesionare sau inchiriere a

pajiqtilor in anul 2020.
Se dd cuv0ntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotir6re.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pregedinte de qedin!6 invitd pe domnii consilieri sd treac[ la dezbaterea proiectului

de hotdr6re in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Tamasi Karoly: Ag dori sI ;tiu care este situalia proceselor cu cei trei ciobani, Draghici,

N1aier gi Boian?
Primar: Sentinfa este definitivd in cauza Maier Dan, si cu cale de recurs in cauzele Draghici

Eliodor gi Boian Elena. Cu precizarea cI , in cauzaMaier Dan instalele ne-au dat cagtig de cauza, in timp
crl in cauzele Draghici gi Boian instanta de fond a admis cererea acestora .

Pentru pdsunile de la Vetca si Arini expira contractele si trebuie sd se facd licitalii noi. De
arsemenea este inca in lucru amenajamentul pastoral, care este obligatoriu, fiind in lucru si o lucrare
pentru zonele de pasune inpaduritd. Urmeazd sd facem lucrarea distinct pentru persoane juridice si
persoane fizice.Am primit o adresa de la Prefecturi prin care ni se solicita sa comunicam cu cine am
lucrat la amenajament, cu cine avem contract pentru acest serviciu. Lucrarea este insa foarte complexa ,

fiind obligatorie cuprinderea in amenajament a tuturor terenurilor, indiferent de proprietar; aici vorbim
si de terenuri care apartin de exemplu cultelor religioase.

Tamasi Karoly: ce suprafat6 avem noi , comuna Albesti?
Primar: Din totalul de 1600 ha, peste 700 ha apartin comunei.
Tamasi Karoly : Disponibil?



Primar: avem 64 de ha pe Vetca, insa conform lucrarii de amenajament este plina de 
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anboret. Fostii chiriasi nu au curatat deloc pasunea, actualmente familia Baciu care are preluat au
desfasurat o ampla actiune de curatare mecanizata in zona.

Tamasi Karoly: Dar pe Albesti ce avem?
Primar: Avem pasunea care este in Asociatia locala a crescatorilor de taurine.
Lup Nicolae: in Boiu, Arini?
Primar: Asociatia despre care va spuneam are si Arini-ul, iar acolo in Boiu s-a inpartit intre

fermieri. Cdnd expird contractul va trebui si aceea pasune si o scoatem din nou la licitatie.
Secretar general: In ceea ce priveste amenajamentul pastoral, OUG nr.3412013 privind

pajistile a fost modificat in sensul ca s-a prelungit termenul privind obligativitatea amenajirmentului
pastoral pana in anul2021 .

ln ceea ce priveste cauzele Draghici gi Boian sentintele nu sunt definitive, suntem in termen
de recurs, iar sentinta este motivata pe exceptia precriptiei dreptului material la actiune in despagubiri al
roclamantei, in speta a comunei Albesti. Pentru pronuntarea acestor hotarari, instanta de fond s-a prevalat
de Decizia nr.2212019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei care da o alta interpretare art.l9
din Legea conteciosului administrativ nr.54412004. Cu toate acestea se va face recurs pe conLsiderente
clar expuse si in practica judiciara, avand in vedere si alte interpretari ale instantelor de judecata din
R.om6nia, si in temeiul prevederilor legale in vigoare, inclusiv legea55412004, Codul civil, etc.

Nu sunt alte inscrieri la cuv0nt drept pentru care pregedintele de qedin![ supune la vot
proiectul de hotdrdre integral gi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotlrirea
nr.7119.02.2020 privind aprobarea ini{ierii procedurii de concesionare sau inchiriere a pajiqtilor
in anul 2020.

de zi:
6.Domnul preqedinte de;edin(i supune spre dezbatere punctului nr.6 inscris pe ordinea

Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului local pe anul 201 9.
Se dd cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotardre.
Se constatf, cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul preqedinte de qedin{6 invita pe domnii consilieri sI treacl la dezbaterea pnoiectului

de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv0nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care preEedintele de Eedin{a supune la vot

proiectul de hotlr6re integral qi cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" qi 0 "abfineri se adoptl HotIrf,rea
nr.8/19.02.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

T.Domnul preqedinte de qedinfi supune spre dezbatere punctului nr.7 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri qi

cheltuieli al Comunei Albe;ti pe trimestrul IV al anului 2019.
Se dd cuv6ntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotdr6re.
Se constatd cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pregedinte de ;edinfi invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hotlr6re in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedinld supune la vot

proiectul de hotdrAre integral gicu l5 voturi"pentru",0 "impotriv5" qi0 "ablinerise adoptl Hotirflrea
nr.9119.02.2020 aprobarea contului de execu{ie al bugetului de venituri qi chettuieli al Comunei
Albeqti pe trimestrul IV al anului 2019.

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

Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al comunei AlbeEti pentru anwl2020.
Se di cuvdntul domnului Primar pentru prezentarea proiectului de hotlrdre.
Primar: vreau sa fac unele precizari si anume ca:
I .la cheltuielile de dezvoltare la pct.l din anexa la 238 mii lei , este suma care este destinatl

si primitl pentru proiectul Centrul de zi.
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2.asa cum ati solicitat v-am prezentat situatia cheltuielilor si veniturilor privind sala si
terenul de sport si caminele de pe ruza comunei Albesti.

3.de asemenea aveti situa{ia contractelor incheiate in anul 2019.
Referitor la buget, avdnd in vedere solicitdrile dumneavaostrl din gedinla preliminara, s-au

operat modific[rile in sensul ca suma de 14.000 destina(i pentru gestionarea c6inilor fbrd stapdn, fiindcd
nu este decat un contract , a fost cuprinsa la sectiunea "gospoddrire" si nu la " investitii". In rest, s-au
operat modificarile asa cum ati propus si dumneavoastra in sedinta preliminara.

Strazile cu probleme care nu aveau santuri si unde apa pluviala nu putea fi dirijata, in speta
dre exemplu strada Pescarilor, acestea vor fi realizate in acest an; cel mai sigur inzona cu problema la
d,omnul Sandu, se va rezolva printr-un gaigher pentru dirijarea apei in canalul de preluare care se devarsa
in Tarnava Mare.

Se constatl cd au fost depuse avizele consultative favorabile ale comisiilor de specialitate.
Domnul pregedinte de gedin!5 invitS pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

d,e hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Pintea Aurel: vor fi santuri casete?
Primar: vor fi rigole acoperite.

Referitor la strada Livezi, vreau sa va precizez domnule consilier Stroian Zaharie referitor la inlbrmatiile
solicitate de dumneavoastra, ca in aceastazonacosturile au fost de 100.000 eur plus inca circa 100.000
le:i , ca sa fie clar.
A.u ramas nebugetate mai multe obiective, de exemplu podul de la Jacu, unde costurile sunt destul de
mari.

Tamasi Karoly: daca demolam si refacem vechiul pod mai e nevoie sa achizitionam terenul
d,e la domnul doctor, proprietarul terenului? Sau sa mai deviem traseul?

Primar: proprietarul sustine ca o parte din drum si podul oricum se afla pe proprietatea sa.

Otricum inca nu avem evaluarea terenului in cauza asa ca o eventuala bugetare se va putea face la o
urmatoare rectifi care bugetara.

Fintoc Sergiu: amvazut ca parcurile sunt cuprinse in buget, despre care am atJzitca exista
proiect, despre care nu stim.

Primar: exista doar un studiu de fezabilitate, care dealtfel v-a fost prezentat la vremea
respectiva, daca nu ma insel in anul 2017 , pe care l-ati aprobat fiind cuprins in planul de investitii din
aoef an. Asta nu inseamna ca nu poate fi demarat pentru bugetare, insa precizezcaacest studiu nu este
suficient iar la ora actuala este depasit; Studiul de fezabilitate stabileste niste parametrii si costuri, functie
dr3 care se merge mai departe cu demararea proiectului. Studiul oricum trebuie refacut si adus la
prarametrii actuali.

Fintoc Sergiu: referitor la contractele pe 2019 solicitate, in lista nu sunt inscrise valorile
acestora. Este cumva un secret?

Primar: nu, nu e nici un secret, doar ca dumneavoastra ati solicitat o lista a contractelor ,

astfel am solicitat si eu la compartimentul de achizitii dar daca doriti puteti obtine toate informatiile care
via intereseaza de la domnul Igna Alexandru.

Fintoc Sergiu: am inteles ca avem o firma de paza nou cu un pret mai mic?
Primar: da, este o firma noua de pazasi care este contestata in continuare de diverse persoane

cum ca nu ar indeplini conditiile de dotare prevazute de lege. Va pot spune insa ca firma a castigat
f icitatia prin SICAP, are rapoarte de serviciu cu kilometraj, ore si obiective,lazi.

Maier Nicolae: la anexa nr.2 , punctul nr.10 este strecurat[ o greseala de redactare, la fel si
anexa 3 pct.87. Este vorba despre o simpla corectie.

Domnul pregedinte intreabd dac[ mai sunt alte inscrieri la cuvant.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt drept pentru care preqedintele de gedinli supune la vot

proiectul de hotlr0re integral ;i cu l5 voturi "pentru", 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri se adopti Hotlrirea
nr.10/19.02.2020 aprobarea bugetului local al comunei Albeqti pentru anul2020.

9.Domnul preqedinte de qedin{i supune spre dezbatere punctului nr.9 inscris pe ordinea
de zi:
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D i verse - petili i cet[len i/intrebdri/interpel6ri/ informari consi I ieri.
I.in prima parte a acestui punct domnul preqedinte supune atenliei cererile/petitiile cet[lenilor
adresate autoritdlilor locale, dup5 cum urmeazd.

I .Cererea nr. I 1686/19 .112.2019 a grupului folcloric "Doina" prin care se solicit6 cuprinderea
irr bugetul anului 2020 a unei sume de bani pentru deplasarea grupului la un festival folcloric din
Republica Macedonia.

Primar: noi am cuprins in bugetul pe anul 2020 si bani pentru sectiunea "Cultura" , dar
e'vident nu am cuprins in buget destinatia exacta a sumelor de bani.

Maier Nicolae: la festivalul la care au participat anul trecut de cat au avut nevoie?
Primar: circa 2000 lei.
Sumele alocate la secliunea cultura sunt in principal destinate unor obiective de cultura, in

speta evenimente organizate care inplicd in primul rand intreaga comunitate locala, si unde e nevoie nu
de putine ori de alocarea unor sume importante de bani. Ca urmare se propune ca discutarea solicitarii
privind sponsorizarea grupului folcloric sd se reia eventual dupd rectificarea bugetar5, acesta urmand sa
iq;i contacteze si alti sponsori pentru festival.

2.Cererca domnului Hegbeli Mihai din Boiu cu nr.705/22.01.2020 prin care solicita
aprobarea in sedinta Consiliului local asocierea comunei Albesti intr-o asociatie non-profit si anume
A.sociatia "Produs de Tdrnava Mare" . Sunt atasate certificat de producator, proiect de statut al asociatiei.

Boeru Adrian: in primul rand trebuie stiut daca existd posibilitatea asocierii comunei Albesti
irrtr-o astfel de asociatie.

Secretar general: precizez ca prezenta cerere este supusa dezbaterilor ca si discutie
preliminara, ori pentru o eventuala asociere este nevoie sa se stabileasca regimul juridic si conditiile
legale in care comuna Albesti ca autoritate publica locala poate fi asociata, cu initierea unui proiect de
hot[rdre in acest sens.

Lup Nicolae: in primul rand trebuie avut in vedere ca domnul Hegbeli Mihai are datorii vechi
si restante catre bugetul local si nu prezinta garantia unui bun platnic sau altfel spus seriozitate fata de
obligatiile pe care le are fata de bugetul local.

Nu cunosc daca are si alte obligatii dar in conditiile date cred ca nu e deloc benelic pentru
c()muna Albesti sa se asocieze intr-o asociatie in care reprezentantul legal are datorii as zice istorice fat[
de bugetul local.

Se propune respingerea cererii.
Consilierii locali resping in unanimitate cererea domnului Hegbeli Mihai.
3.Cererea cu nr.l 039131.01.2020 a domnului Luca Vasile din Sighisoara, membru url Uniunii

Ziaristilor Profesionisti din Romania, care solicita initierea unui proiect de hotarare prin care sa se acorde
titlulde "Cetdfean de onoare al ComuneiAlbegti" domnuluiLaurentiu Stan sisotiei acestuia Felicia Stan,
pentru merite deosebite promovarea culturii si traditiilor prin grupul folcloric " Doina" din Albesti pe
ciere acestia il conduc din anul 2008.

Secretar general: Conform regulamentului aprobat de Consiliul local titlul de ,,Cetdlean de
onoare al comunei Albegti" reprezint[ cea mai inaltl distinclie acordatl de cltre Consiliul Local al
crDllluh€i Albegti. Ca urmare acordarea acestuia se face pentru merite deosebite, care sunt rec:unoscute
de comunitatea local6.

De asemenea, potrivit regulamentului aprobat, Titlul se acord5, dupd caz, din iniliativa
Primarului, Consilierilor locali, Persoanelor juridice care desftqoard activitate in domeniul/dorneniile in
crare s-a afirmat cel propus, unui num[r de cel pu\in 4%o din popula(ia cu drept de vot a comunei, pebaza
unui tabel semnat de cltre acegtia, promovat de cdtre un consilier sau un grup de consilieri locali.

Ca urmare, titlul de cetatean de onoare face parte din categoria distinctiilor care beneficiaza
de un regim special, iar criteriile de acordare sunt specifice.

Domnul pregedinte de sedinta invita consilierii sa dezbat[ asupra cererii.
Domnii consilieri dupa analizare resping in unanimitate cererea, considerdnd ca nu se inpune

ar;ordarea acestui titlu in acest caz gi nefiind indeplinite condiliile specifice de acordare a titlului de
cr:tatean de onoare solicitat.



II. ln partea a doua a punctului nr.9 de pe ordinea de zi se acordd cuvdntul consilierilor locali
p,entru interpeldri/intreb6ri, in ordinea inscrierii la cuvdnt.

l.Tamasi Karoly: referitor la problema ridicatd in gedinfa trecutd privitor la parcarile de
autovehicule pe domeniul public, respectiv depozitari de autovehicule vechi, cat si matriale de
constructii.

Administrator public Neghini Cezar: am facut descinderi in teren pe mai multe zile, in toate
zonele si am realizat constatari , cu fotografierea autovehiculelor si materialelor depozitate. Apoi, am
r'ealizat tabele cu numele, adresele si datele de contact a celor care detin aceste auto si materiale, la care
am trimis notificari prin care am solicitat eliberarea spatiilor intr-un termen de 15 zile, sub sanctiunea
amenzi i contraventionale.
In continuare sunt prezentate fotografii ale autovehiculelor si materialelor si tabele cu persoanele in
cauza.

Secretar genaral: precizez ca notificarea si aplicarea sanctiunilor se face in baza HCL
nr.1812009 , respectiv HCL nr. 17 12012 privind unele masuri pentru curatenia si gospodarirea comunei.

Tamasi Karoly: in HCL parca este precizata si plata unei taxe pe metru patrat pe zi, daca nu
se conformeaza termenului specificat in notificare.

Secretar: nu am gasit o asemenea prevedere in aceste HCL-uri, dar ar fi o solutie trinevenita
ce ar putea fi inserata in viitorul regulament in acest sens, pe care consider ca este absolut necesar sa il
realizam si sa-l supunem aprobarii dumneavoastra.

Pregedinte Suciu Ioan: dar cele care sunt parcate ilegal pe trotuar?
Administrator public Neghina Cezar: vorbim despre cele depozitate permanent, lasate practic

p,e domeniul public, deci nu cele aflate in circulatie. Pentru cele aflate in circulatie exista metode de
sanctionare prin organele de Politie.

2.Lup Nicolae: un cetatean a lovit cu autovehicolul pe care-l conducea parapetul de pe
margine drumului spre Jopa - Boiu, si care asa a ramas si acum.

Primar: la primarie nu a fost nimeni sa discute cu noi aceasta problema.
3.Lup Nicolae: referitor la cheltuielile privind sala de sport am observat ca e o mica diferenta.
Primar: nu au fost cuprinse cheltuielile cu incalzirea si uitilitatile.
Lup Nicolae: cine plateste incalzirea si utilitatile?
Primar: gcoala Albegti este cea care face platile insa banii sunt alocati din bugetul local.
Maier Adriana: la caminele culturale suma pe cheltuieli mi se pare cam mare.
Primar: este vorba de cheltuielile pe un an intreg, dar da, va dau dreptate, estea sunt

cheltuilelile.
4.Lup Nicolae: s-a dat foc la vegetalia uscatd de pe ganfuri gi pe ldngd poluare se, face si o

gramada de mizerie. Nu se poate folosi motocoasa?
Primar: se va rezolva problema cu motocoasa.
Lup Nicolae: tractorul pe care-l avem in dotare nu-l putem folosi?
Primar: trebuie achizitionata o motocoasa profesionala care urmeaza si profilul terenului,

deci speciala pentru astfel de lucrari.
5.Radu Ioan: referitor la cainii vagabonzi cel putin sapte caini circula de dimineta in jur de

7,30 dupa cateaua doamnei Plega care ii si hraneste. Trebuie cumva luate masuri pentru gestionarea
situatie cainilor fara stapan.

A doua problema este semnul de "Acces interzis" amplasat la intrarea in Albesti, de pe
drumul dinspre cartierul Baragan din Sighisoara, drumul de langa calea ferata.

Stroian Zaharie: este vorba despre drumul stricat de catre cei care au facut lucrarile la
conducta de gaz, anul trecut.



Primar: a fost bagat un utilaj pentru nivelare acolo. 
8

Stroian zahatie: degeaba, pentru ca drumul e stricat in continuare, fiind fara terasament depriatra, astfel ca cine merge pe acolo inlra pe terenurile private din zona stricand culturile. parerea mea
e'ste ca cine a stricat drumul trebuie sa-l readuca la staiea initiala. Sa se faca o notificare in acest sens
societatii care aefectuat lucrarile in zona.

Primar: daca nu ma insel este vorba despre firma Geiger srl . O vom notifica.
6'Radu Ioan: Copertinala statia de autobuz la iesirea din Boiu, in spatele casei lui Doni.

P'ropun amenajarea statiei , eventual schimbarea locatiei pentru un acces mai usor.
Boeru Adrian: fiind o intersectie acolo nu se poate face statie de autobuz.
Primar: statiile trebuiesc stabilite de noi ca administratori ai drumului si apoi solicitareaavizului de la Politie. Consiliuljudetean ne solicita la un moment dat firmele de transport si rutele pe

caile judetene. Asa ca in acest caz trebuie sa stabilim noi la nivel de comuna.
7'Tamasi Karoly: sunt masini multe pe str.Crangului, unde este un service auto.

Primar: l-am notificat pe proprietarul service-ului sa se prezlnte la primarie si sa proced ezelat:ealizarea
arctelor legale pentru autorizare dar nu s-a prezentat. Nu are autorizatie de functionare.

Maier Nicolae: problema mai mare este ca le lasa parcate in toate partile.
Administrator public Neghina Cezar: il avem in vedere si il vom notifica in consecinta.
8'Maier Nicolae: pe contracte, la notele contabile sa se specifice mai in detaliu sumelea

anerente acestora.
9'Pintea Adrian: referitor la anexa I din proiectul de buget sumele stabilite pentru oCpl cerctptezinta?

Primar: reprezinta contractele cu OCPI , adica sumele aprobate pentru intocmirea planului
cadastral; este aprobat dar trebuie sa gasim o firma care sa accepte efectuarea lucrarii, insa preturile suntdestul de mari.
ocPI da banii pentru lucrarile din extravilan, insa firmele in domeniu in general refuzasa contracteze olucrare asa de mare motivand ca e pierdere de vreme, din punctul lor de vedere.

Sa se inteleagaclar ca banii se aloca in functie de receptia lucrarilor, pe sectoare, ilsa e si oalta problema si anume- sunt multe persoane care nu isi fac succesiunile din diverse motive, si astfellucrarea este blocata si datorita acestui fapt.

- Buzogany Ludovic: trebuiesc atunci gasite si alte modalitati de obligare a beneficiarilor saisii faca succesiunile. Eu personal, pentru mine am solicitat toate succesiJnite pentru terenurileachizitionate.
1O'Fintoc Sergiu: consider ca nu mai exista nici o siguranta publica, pentru cetateni, pentru

ca sunt prea multe persoane care au acces la.camerele de rrp.aueghere. In conditiile astea se pot p;J;..
lry.rli mai ales pe perioada cand oamenii lipsesc de acasa.
Scrlicit sa se faca o adresa la firma care administreazacamerele si sa se solicite numele si Ip-urile celorcare le detin.

Primar: acces are Politia daca solicita in scris, atunci cand are un cazde rezolvat. Doar ceide la Politia locala au acces si aici o persoana desemnata. Persoana desemnata a fost agentul Gligacostel, acesta pensionandu-se in rocur siu a fost desemnat agentul Attila.
Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine-de zi domnul pregedinte de gedin{a declar6inchise lucrdrile qedinfei consiliului local Albegti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbalazi 19.02.2020.

PRE$EDINTE
Suciu Contrasemneazd

SECRETAR GENERAL, purcariu Ddnut
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