ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud.Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 31.10.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.356/21.10.2016.
Dispoziţia nr.356 şi proiectul ordinii de zi au fost afişate la afişierul primăriei,
încheindu-se un proces verbal de afişare de către secretarul comunei.
Invitaţiile la şedinţă au fost trimise consilierilor în termen legal, aceştia semnând
de primire în convocator.
Proiectele de hotărâre au fost trimise compartimentelor de specialitate din cadrul
Primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâre sunt avizate de secretarul comunei.
La şedinţa Consiliului local participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul, lipsind secretarul comunei Valea Lungă –
concediu medical, fiind inlocuita de dna. Oltean Maria.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin.(1)şi (2), şedinţa Consiliului local este
publică, iar lucrările urmează a se desfăşura în limba română.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, în timp
util, de către secretarul comunei, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală. În temeiul art.42 alin.5 din Legea
215/2001, secretarul supune aprobării Consiliului Local procesul-verbal al şedinţei
anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi pentru din totalul de 13 prezenți. În
temeiul art.42 alin. 6 din Legea 215/2001, procesul verbal şi documentele care au fost
dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special care a fost numerotat,
sigilat şi semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul comunei.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
domnul consilier Petrianu Ovidiu Stefan ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni(septembrie, octombrie si noiembrie 2016).
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, consiliul local adoptă hotărâri cu votul
majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
Dl. primar propune introducerea a 2 puncte noi pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două
secţiuni la data de 30 septembrie 2016.
Initiator-Pusca Vasile-primar
2. Proiect de hotarare privind asocierea în parteneriat public-privat dintre ComunaValea Lungă și
Asociația pentru Consiliere și Asistență Specializată A.C.A.S. Alba Iulia și încheierea Contractului
de acordare de servicii sociale pentru susținerea financiară a Centrului pentru copii cu dizabilități
multiple Alba Iulia.
Initiator-cetatenii comunei

În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Valea Lunga si a
listei de investitii.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, in prealabil, reprezentantului legal în
Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului
Asociației.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3.
Proiect de hotărâre privind inregistrarea in domeniul public al comunei Valea Lunga si
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa a bunului rezultat prin investitia „ Reabilitare SP
apa potabila Valea Lunga-jud. Alba”.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017 în comuna
Valea Lunga, jud. Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile din
comuna Valea Lunga-suprafata 768 ha.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 5000 lei pentru
Parohia Romano-Catolica Valea Lunga.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea
Valea Lunga, comuna Valea Lunga, str. M. Eminescu pe o lungime de 150 metri-liniari si placa de
beton peste 3 podete existente de metal , str. Viilor pe o lungime de 115 metri-liniari si podete tubular
DN 315 PVC 14 buc. a cate 6 m fiecare, str. Victoriei- intersectie str.Viilor pe o lungime de 45 metriliniari si podete tubular DN 315-1 buc. de 2 m si str. M. Eminescu pe o lungime de 65 metri-liniari.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
8.
Proiect de hotarare privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două
secţiuni la data de 30 septembrie 2016.
Initiator-Pusca Vasile-primar
9.
Proiect de hotarare privind asocierea în parteneriat public-privat dintre ComunaValea Lungă și
Asociația pentru Consiliere și Asistență Specializată A.C.A.S. Alba Iulia și încheierea Contractului de
acordare de servicii sociale pentru susținerea financiară a Centrului pentru copii cu dizabilități multiple
Alba Iulia.
Initiator-cetatenii comunei
10. Diverse.

Dl.Morariu- merge reportofonul?
Dl. primar- da
Dl. Serbu- aveti si dvs. Reportofonul personal pornit?
Dl. Aldea- da
Dl. Serbu- s-a votat sa functioneze doar reportofonul primariei
Dna. Aftenie- e vreo problema?
Dl. Serbu- asa s-a votat
Dl. Bocea- a ca si cand s-ar filma cu telefonul mobil
Dl. Morariu- n-ar trebui sa fie o problema, sedinta e publica
Dna. Comsa- s-a stabilit un regulament, trebuie sa ne supunem, in 2-3 zile sa ne puna la dispozitie CDul cu sedinta tuturor consilierilor.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 13 voturi pentru din totalul de 13 prezenți.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificarii bugetului local al comunei Valea Lunga si a listei de investitii.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, anexa 1, lista de
investitii, referatul compartimentului contabilitate din cadrul Primariei, HG nr.
752/2016 si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dna. Comsa- sa vina dna. Contabila pentru lamuriri, sa ne explice veniturile si
cheltuielile
Dna. Contabila- initial s-a tinut cont de veniturile si cheltuielile de anul trecut. Pe
parcursul anului se rectifica in functie de necesitatile intervenite, in functie de veniturile
incasate si cheltuielile pe care le avem
De ex.: s-au incasat ssume pe primarier pentru materiale curatenie, pentru combustibil
pentru ca avem microbuzul scolar, pentru situatii de urgenta( pentru achizitie cupe
buldoexcavator), pentru investitii la buncarul primariei-pentru autorizare PSI, 6000 lei
am primit pentru drumul Lodroman, la biblioteca-gaz si curent, la sala de sport-iluminat
si apa, pentru Biserica Romano-Catolica Valea Lunga, de la iluminat public s-a redus o
suma, am suplimentat la salubritate, un proiect care trebuie platit pentru gradinita,
pentru reparatii rigole-40000 initia, facem pe masura ce avem bani. Cam atat- sunt
cheltuieli marunte
Dna. Aftenie- excedent in buget? Asa este?
Dna. Contabila- sunt lucrari prinse in buget si nereceptionate
Dna. Aftenie- lucrarea de la Glogovet este receptionata?
Dna. Contabila- inca nu
Dna. Aftenie- este platita lucrarea?
Dna. Contabila- da, s-a platit?
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr.78 din 31.10.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea unui
mandat special, in prealabil, reprezentantului legal în Adunarea Generală a Asociaților
Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea Statutului Asociației.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul secretarului
comunei, notificarea cu nr. 33/2016 a ADI Salubris Alba si raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.

Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr.79 din 31.10.2016
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind inregistrarea in
domeniul public al comunei Valea Lunga si delegarea gestiunii serviciului de alimentare
cu apa a bunului rezultat prin investitia „ Reabilitare SP apa potabila Valea Lunga-jud.
Alba”.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, anexa 1, referatul
inspectorului superior, proces-verbal de receptie cu nr. 5567/2016 si raportul de avizare
al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. primar- Apa Ctta a facut o investitie la statia de pompare, aste e procedura, trebuie
sa o trecem in domeniul public, investitia s-a realizat pe raza comunei
Se supune la vot si se voteaza cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 80 din 31.10.2016
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017 în comuna Valea Lunga, jud. Alba.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, anexele 1, 2, 3 si 4,
referatul inspectorului de specialitate si raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local.
Dl. primar- impozitele nu se maresc, raman ca anul tecut
Dl. Morariu- cat se colecteaza?
Dl. primar- cam 70 %, 75 % maxim
Dl. Morariu- trebuie sa gasim solutii sa colectam
Dl. primar- se fac popriri, in instanta-munca in folosul comunitatii, dar nu vin la lucru
si din nou se iau amenzile in debit
Dna. Comsa- sunt comune care nu si-au strans nici 50 %
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 81 din 31.10.2016
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile din comuna Valea Lunga-suprafata
768 ha.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul secretarului
comunei Valea Lunga, procesul verbal de predare-primire cu nr. 490/2016 a Camerei
Agricole Judetene Alba, contractul de prestari servicii pentru intocmire proiect
amenajament pastoral si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local.
Dl. primar- nu se mai primaesc subventii de la stat pentru terenurile-pasuni, trebuie
facute aceste amenajamente pastorale, lucrarea este gata, trebuie avizat proiectul,
trebuie depus la Camera agricola, legea ne-a obligat sa facem acest lucru.
Dl. Aldea –ce inseamna acest lucru?
Dl. primar- se incarca in functie de numarul de animale
Dna. Comsa- suprafata este de 768 ha
Dl. primar- da, pe toata comuna
Dna. Comsa- cifra este luata cu exactitate de la registrul agricol?

Dl. primar- da
Dna. Aftenie- in sarcina celor care au incheiate contracte de pasune nu au obligatii
referitoare la acest lucru
Dl. primar- nu, ei trebuie sa plateasca 20 euro/ha, ei trebuie sa faca imbunatatiri, sa
faca cai de acces, sa curete pasunea, pot sa faca stana, le permite legea
- Trebuie sa facem o dispozitie, sa verificam pasunile, ca nu sunt toate curatate
Dna. Aftenie- cine ii verifica daca respecta conditiile contractului de arenda?
Dl. primar- primaria trebuie sa-i verifice si APIA
- Toti ar trebui sa detina acte cu cei care curata pasunea
- Au obligatia pana la 1 august sa plateasca taxa, sa curete, apa, drum acces,
imbunatatirea solului
- Daca il trec la agromediu nu au voie
- Dna. Aftenie- in raport exista un studiu de biodiversitate, daca se constata ca
se distruge fauna si flora, cine ia masuri?
Dl. primar- primaria, Uniunea europeana, dar noi trebuie sa stim?
Dna. Aftenie- pentru proiectul de amenajament, o parte din suma nu se poate suporta de
cei cu contracte?Dl. primar- nu, trebuie prevazut inainte
Dna. Aftenie- trebuie facut anual?
Dl. primar-nu, este pe 10 ani
Dl. Aldea- pe ce perioada s-au incheiat contractele?
Dl. primar- pe 10 ani
Dl. Aldea- daca vin si alti fermieri, ce se poate face
Dl. primar- nu se poate face nimic, este o HCL care trebuie respectata
- Daca ii verificam si nu respecta conditiile, vom rezilia contractele, se face o
noua licitatie
Dl. Aldea- cam cand expira?
Dl. primar- cred ca peste 2-3 ani
- Cand expira se va face o noua licitatie
Dl. Aldea- sunt nemultumiri, cand va fi licitatie, sa stie toti
Dl. primar- trebuie sa se inscrie in cooperative, tot o forma de asociatie, cine nu este
inscris, nu poate concesiona pasune
- Deja sunt am inteles, la nivel de tara, se discuta in minister, dar inca nu ne-a
venit nimic scris
Dl. Aldea- trebuie informati cetatenii
Dl. primar- intotdeauna i-am informat, ei nu vor sa se inscrie in asociatii, cooperativele
trebuie sa aiba piata de desfacere
Dl. Aldea- cand apare ceva clar, trebuie informati
Dna. Comsa- au fost sedinte cu ei, tot timpul
Dl. primar- asociatiile erau trecute pe primarii, au venituri mari
Dl. Morariu- 768 ha- toate sunt concesionate?
Dl. primar-da
Dl.Morariu- n-ar trebui sa fie doar cei din comuna?
Dl. primar- nu, asa zice legea
Dna. Comsa- Glogovetul a fost gol, nimeni nu a solicitat in 2009

Dl.Morariu- ar trebui ca cei din comuna sa aiba prioritate, nu-i normal
Dl. Marginean-in Miercurea Sibiului au ajuns sa se bata pentru pasuni
Dl. Morariu- castigi bani la primarie, dar vecinul ramane fara pasune
Dl. primar- asa e legea
Dna. Comsa- cati sunt din Valea Lunga si cati din afara?
Dl. primar- nu stiu pe dinafara
Dl. Velicea D.- obligativitatea amenajamentului este data de Ordonanta din 2013, 768
ha sunt toate domeniul public? Amenajamentul cuprinde si terenurile private?
Dl. primar- nu, doar domeniul public
Dl. Velicea D- cei cu contracte nu pot contribui si ei? Nu se poate face un act aditional?
Dl. primar- nu s-a prins in contract, ar putea, aveti dreptate
- Dna. Secretar se va informa, vom face un act aditional, o adresa de instiintare,
nu dau de la ei, ci de la uniune
- Dl. Morariu- pasunea de la Lunca, e prinsa si ea, chiar daca e asociatie?
Dl. primar-da, nu conteaza
Dl. Marginean- data pentru licitatie nu s-a stabilit?
Dl. primar- nu, mai sunt cativa ani de contract
Dl. Marginean- consultanta pentru amenajament?
Dl. primar-pot veni la dl. Nemes
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 82 din 31.10.2016
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea unui
sprijin financiar în cuantum de 5000 lei pentru Parohia Romano-Catolica Valea Lunga.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, referatul
compartimentului contabilitate si raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local.
Dl. primar- isi pun niste geamuri, sunt oameni de caracter, ne ajuta cu capela, au
CF(extras de carte funciara) pe cimitir, trebuie sa facem parcelare, trebuie sa depunem
proiect
- Au zis sa-i ajutam si noi
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 83 din 31.10.2016
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
inceperii lucrărilor de amenajare rigole in localitatea Valea Lunga, comuna Valea
Lunga, str. M. Eminescu pe o lungime de 150 metri-liniari si placa de beton peste 3
podete existente de metal , str. Viilor pe o lungime de 115 metri-liniari si podete tubular
DN 315 PVC 14 buc. a cate 6 m fiecare, str. Victoriei- intersectie str.Viilor pe o
lungime de 45 metri-liniari si podete tubular DN 315-1 buc. de 2 m si str. M. Eminescu
pe o lungime de 65 metri-liniari.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, anexa 1-devize
estimative, referatul inspectorului superior-compartiment achizitii si raportul de avizare
al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Aldea- str. Romilor si restul, n-am inteles care sunt?
Dl. primar- da si la Trif Adrian,pe langa el

Dl. Aldea- nu poate fi dirijat spre vale?
Dl. primar- nu se poate
- Pe str. la dl. vice si la Silviu Morariu in fata, ii intra apa in pivnita
Dl. Morariu- nu merge pe tuburi acolo?
Dl. primar- a fost pe tuburi acolo, acum se face rigola prefabricata
Dna. Comsa- la romi, cand ploua spala piatra, ai impresia ca e tarnava
Dl. Aldea- poate ar trebui sa facem tot asa si la Tauni
Dl. primar- avem proiect pe fonduri, nu avem voie deocamdata sa facem investitii pe el
- La Glogovet au fost probleme cu valea, de aceea am facut investitie
Dl. Aldea- Victoriei, unde este?
Dl. primar- acolo la Silviu Morariu este Victoriei
- Drumurile nu mai fac lucrari, pe partea cu cimitirul, am cumparat gratare
metalice, sunt in curte
Dl. Morariu- proiectul cu zidul de la glogoveteni?
Dl. primar- e depus la CNI Bucuresti
Dl. Morariu- se poate face inca o banda, sa mearga lumea la cimitir
Dl. Aldea- cimitirele sunt supraaglomerate
Dl. Morariu- ½ din cimitirul sasilor sa-l dea
Dl. primar- au zis ca ne dau jumatate, dar nu, doar vorbe
- Parohia Romano-Catolica Valea Lunga, ne vor da ei terenul, vom face si o
parcare acolo
Dl. Morariu- preotul zice sa inmormantam peste mormintele vechi, cine face acest
lucru? Se poate face o banda, sa mergi in cimitir. Baronul a donat pentru cimitir teren.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 84 din 31.10.2016
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la data de 30
septembrie 2016.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de primar, anexa 1 la proiect,
referatul compartimentului contabilitate si raportul de avizare al comisiei de specialitate
din cadrul consiliului local.
Dna. Aftenie- sa vina dna. Contabila
- Ce tipuri de cheltuieli lubrifianti si carburanti?
Dna. Contabila- carburanti si lubrifianti?
Dna. Aftenie- putem vedea FAZ?
Dna. Contabila- da
Dna. Aftenie- facem cerere
- 200000 adusi din anul trecut, unde se regasesc?
Dna. Contabil- la investitii
Dna. Aftenie- la cultura?
Dna. Contabil- aici intra serbare 15 august, serbare Lunca, Ion Bianu, serbare Craciun
Dna. Aftenie- deplasari- 103 mil vechi
Dna. Contabil- da, sunt
Dl. primar- sunt deplasari, pe langa auto Primariei, merg cu delegatie, cand este cazul

Se supune la vot și se votează cu 8 voturi pentru si 4 abtineri: Dna. Aftenie, Dl.
Aldea, Dl. Marginean, Dl. Morariu si dl. Velicea D din 13 prezenti.
Se adoptă hotărârea nr. 85 din 31.10.2016
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind asocierea în
parteneriat public-privat dintre ComunaValea Lungă și Asociația pentru Consiliere și
Asistență Specializată A.C.A.S. Alba Iulia și încheierea Contractului de acordare de
servicii sociale pentru susținerea financiară a Centrului pentru copii cu dizabilități
multiple Alba Iulia.
Dl. Petrianu citește proiectul de hotărâre inițiat de cetatenii comunei Valea Lunga,
expunerea de motive a cetatenilor comunei, adresa cu nr. 124/2016 a Asociatiei pentru
consiliere si Asistenta specializata „ACAS”, Alba Iulia, tabel cu cetatenii si raportul de
avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Aldea- doresc ca dna. Marginean Simona, prezenta in sedinta, sa-si sustina proiectul
Dl. Velicea Vasile- avem fonduri in buget pentru asa ceva?
Dna. Marginean- copilul merge la centru din 2014 pe baza la cei 2%, sponsorizari,
ajutoare de urgenta. In continuare nu avem ce face cu el, copilul trebuie sa mearga aici,
copilul nu vorbeste, este autist.Copilul meu nu poate merge intr-o scoala normala, a
facut progrese mari. Asta e tot ce mi s-a oferit.
Dna. Aftenie- in Blaj nu este centru de autism, doar de sindrom Down. Comisia de
expertiza vine cu un plan de recuperare. Daca sunt fonduri se poate aduce profesor, daca
nu se descurca cu profesorii sai. Guvernul a dat o hotarare, este un cost standard pentru
toti la fel.
Noi putem conform Legii 215, art. 46 sa facem parteneriat cu aceasta
asociatie, sa alocam pentru plata contractului de servicii educative.
Dl. primar- singura comuna care are contract cu aceasta asociatie este Vintu de Jos, cu
un buget mult mai mare decat al nostru, de 10 ori mai mult
- Noi avem un parteneriat cu Filantropia Ortodoxa, dupa 5 ani de la infiintare,
noi trebuie sa dam aprox. 1 miliard lei/an
- Avem 8 asistenti personali si 13 indemnizatii momentan
- Dna. Marginean initia a optat pentru indemnizatie, nu pentru asistent
personal, sa poata merge si la lucru
Dna. Marginean –am decis sa merg la lucru, sa pot sa-l duc la centru cu masina
Dl. primar- dna. Marginean a primit ajutor de urgenta abul trecut si anul acesta
Dl. Velicea- dvs. Spuneti ca este mult 1194 lei/luna
Dl. primar- da, pentru bugetul nostru
Dna. Aftenie- s-ar ridica la 13 000 lei/an
Dl. primar- la toti copii care au venit, li s-au dat ajutoare de urgenta
Dna. Aftenie- Lg 1 orice copil are dreptul la educatie
- Lg. 215-putem incheia contracte de parteneriat
- Vorbesc despre scolarizarea copilului, avansarea lui din punct de vedere
educativ
- Cat este indemnizatia?
Dna. Oltean- 1112 lei/ luna
Dl. Marginean- numai mama acestui copil sa nu fiti

- E ok si 500, dar sa fie bunavointa
Dl. primar- trebuie justificare pentru hotarare
Dna. Marginean- eu nu cerut ajutor de urgenta, eu am depus doar solicitare
- Legea spune ca puteti plati jumatate, sau un sfert, nu trebuie tot
Dl. primar- m-am informat si eu, cel mai simplu pentru noi ar fi cu ajutoare de urgenta,
cu justificare
Dna. Aftenie- parintele poate sa-l scolarizeze la nivelul la care alti profesori pot?
Dna. Comsa- Blajul are profesori care pot scolariza
- Noi nu platim pentru Tile
- Nu contesta nimeni
- Ar trebui sa aducem personal specializat didactic in comuna
Dna. Aftenie- puteti face un cost?
Dna. Comsa- ar fi perfect pentru deplasare, pentru un copil cu deficiente multiple
Dna. Marginean- trebuie psiholog, logoped
Dl. Marginean- a facut progrese multiple
Dna. Aftenie- ajungem ca la Ploiesti, in cazul copilului cu ADHD
Dl. Marginean- stiti cat costa un drum de Alba
Dl. primar- da stim
Dl. Velicea- de obicei, cat dati, 500 lei?
Dl. primar- depinde, de la caz la caz
Dna. Aftenie- factura s-ar emite direct pe primarie , ar fi justificare
- 13 miliarde lei vechi ar fi conform executiei
Dna. Contabila- nu se regasesc cheltuielile scolii Ion Bianu
- Faceti niste afirmatii si induceti in eroare pe toata lumea
Dl. primar- le spuneam dna. Contabila ca avem sume foarte mari pe asistenta sociala
Dna. Aftenie- ne puteti spune ce sume avem din excedent
Dna. Contabil- aproximativ 1640000 lei; 1100000 lei
- S-au aprobat anumite lucrari, banii trbuie rezervati
Dna. Aftenie- din 2700000 lei nu putem plati si suma asta?
- 2 luni se vor plati anul acesta, restul intra pe exercitiul financiar urmator
- 1 mil pe luna daca dati, e prins prin proiectul de hotarare, puteti da cat se
aproba in sedinta
- Cat valoreaza in ochii dvs. Viata unui copil?
Dna. Seicean- anul acesta am dat 1500 lei, acum doi ani 2000 lei
Dl. primar- poate justifica cu factura
- Pe cati batrani ati ajutat in Glogovet a sdi fam. Parohiala?
Dna. Aftenie- sa reducem din banii de SF Marie si sa-i dam lor
Dl. primar- sa reducem din toate evenimentele culturale
Dna. Comsa- scolarizarea este gratuita
Dna. Marginean- Tile merge la scoala speciala
Dna. Seicean- la scoala face si recuperare
Dna. Comsa- sunt 9 copii, ar trebui pentru toti la fel
- As vrea daca as face un lucru, l-as face pentru toti
Dna. Marginean –nu am ce face cu el intr-o scoala speciala

Dna. Seicean- la scoala speciala transportul este gratuit
Dl. marginean- zilnic face 110 km
Dl. primar- cei de la orase ce fac
Dna. Aftenie- Alba a aprobat pentru mai multi copii
Dna. Marginean- la centru sunt copii din Alba, Vintu si noi de la Valea Lunga
- E un impediment ca avem centru ?
Dl. primar- da, cheltuim cu ei prea mult
Dna. Comsa- cati din cei 9 copii au primit ajutor de urgenta?
Dna. Marginean- cati s-au interesat de copii, dintre ei
Dna. Comda- Tile si Ciurar merg la scoala speciala
Dna. Seicean- Marc- invatamant la domiciliu, decontat de CJA
- Am avut un proiect cu Caritas, pe recuperare
Dna. Marginean- copilul nu e de scoala
Dl. Morariu- daca se recupereaza partial, peste ani se va descurca
Dl. Marginean-acestia sunt anii critici, cand ar trebui sa se faca ceva
Dan. Aftenie- dna. Contabila-ce ziceti, ar fi bani sa decontam partial, total?
Dna. Contabila-nu sunt asigurate fondurile pentru salariile handicapatilor, nu ne ajung
banii pana la sfarsit, eu zic ca nu
Dna. Seicean- mai sunt copii care primesc bursa de la CJA, in cadrul Scolii Ion Bianu
Dna. Comsa- eu zic sa facem o coleta pentru cele 2 luni si vedem la anul
Dl. Marginean- mu, nici nu se pune problema
Dna. Aftenie- cum am aprobat rigolele, nu putem tot asa sa aprobam si asta?
- Daca aprobam acum si dam bani cat avem
Dl. Petrianu- supunem la vot
Dl. primar- din punct de vedere al bugetului nu putem , anul asta v-am ajutat, la anul
vedem
Dl. Marginean- dvs. dl. primar va angajati ca vom discuta in ianuarie 2016
Dna. Marginean- stiti din 2014, daca nu ati avut interes
Dl. primar- noi stim de toata comuna
Dna. Contabila-in anii trecuti Prefectura a zis ca nu este legal sa dam noi, comuna acest
ajutor
Dna. Aftenie-uitati aici HCL Alba, acolo s-a putut
Dna. Contabila- sunt oras, legea e diferita, ingradeste anumite cheltuieli la comune, fata
de orase
- Interesati-va si dvs ca sunteti respunzatori de aceste cheltuieli
Dna. Marginean- va face cinste dl. primar sa-mi fac buletin pe Alba Iulia, sa fac cu ei
contract?
Dl. Aldea- haideti sa ne mai socotim 1-2 luni si vedem ce va mai fi
Dl. Marginean- ne vom muta in Alba, nu acceptam mila nimanui, nu mai accept ca
Simona sa vina in sedinta
Dna. Comsa- bugetul e facut, au zic ca in noiembrie voi pune 10 mil lei vechi, daca e
nevoie, in decembrie vom face coleta
- Imi pare rau de toti care sunt in situatie, trebuie sa rumegam foarte bine
problema, sa analizam

Dl. Morariu- nu toti copii se pot recupera, acest copil poate
- Trebuie sa-i ajutam sa aiba cat mai putin handicap
Dl. Petrianu- am stabilit in ianuarie se va discuta din nou
Se supune la vot și se votează cu 4 voturi pentru, 1 abtinere –Velicea Ion si 7 voturi
impotriva: dl.Petrianu, dl.Velivea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Gligor, dna. Comsa, dl.
Bocea din 13 prezenti.
Nu se adoptă proiectul de hotărâre.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi – Diverse
Chirila Valer- problema cu pamantul, nu vrea dl. primar sa-mi dea pamantul
Dl. primar- nu este nimeni la registrul agricol, sa verifici?
Dl. Chirila- mi s-a facut act fals
Dl. primar- nu este act fals, dl. Chirila a cumparat in chepteni pamant, majoritatea
terenului sau e vandut, inginerii au trecut pamantul cumparat si i s-a facut TP, a fost o
greseala
Dl. Chirila- am pamantul de la parintii mei
Dl. primar- l-ati vandut aproape pe tot, ati vandut si la Martinel
Dl. Chirila- soacra-mea i-a vandut 56 de arii
Dl. primar- la sedinta urmatoare sa veniti, sa aduceti toate actele, acum registrul agricol
lipseste; situatia dvs cu pamantul o aduc la sedinta urmatoare
Dna. Comsa- aduceti toate actele ca se rezolva
Dl. primar- ati fost la masurat cu inginerii Suta si Biris si ei v-au facut titlu, eu nu stiu ce
ati vorbit cu ei atunci
Dl. Petrianu- luna urmatoare vom pregati documentele
Dl. Morariu- fara acte degeaba povestim
Dl. Petrianu- pe povesti nu putem discuta, trebuie sa aducem actele
Dl. Aldea- masina de pompieri este functionala?se poate interveni?
Dl. primai- da, nu are rezervao de apa, se leaga la hidranti
Dl. Morariu- am vorbit eu cu Mani si nu are apa, se leaga la hidranti
- Cand vor fi inundatii sa traga apa e buna
Dl. Aldea- pod la faget, care are nevoie de reparatii
Dl. primar- stiu, incercam sa facem fara bani, mergem cu buldo acolo
Dl. Aldea-vestiarul de la baza sportiva, infiltratii de apa, este o fisura undeva
Dl. primar- nu este receptie facuta, sa vedem ce putem face la ea
Dl. Aldea- e o problema la dna. Boariu, cu niste salcii
Dl. vieprimar- a zis sa-i curatam gradina, noi nu putem, am curata santul sa curga apa
Dl. Aldea – salubritate la Glogovet?
Dl. primar- inca nu, suntem toata comuna sub semnul intrebarii
- Cei de la judet sunt acum in licitatie, poate dura mult
Dl. Aldea- referitor macara toaletare copaci, am inteles ca trebuie toaletati, dar s-a
intamplat altceva
Dl. viceprimar- da, ati batjocura prin sat
Dl. Nemes este chemat in sedinta, referitor salubrizare, s-ar putea sa ne opreasca si pe
noi, pentru ca la nivel de judet se preia salubrizarea

- Ei nu pot da tomberoane, ar fi ideal ca oamenii sa aiba, accepta si saci
Dna. Aftenie- sa puna sacii in butoaie si sa le scoata la poarta
Dl. Nemes – daca trimite masina, va anunt
Dl. Aldea- toaletare?
Dl. primar- la pomii mari trebuie taiati, cei mici nu, in Aiud s-a intamplat un accident
- Cetatenii ne-au solicitat de cativa ani sa le taiem teii de la poarta
- La furtuna, cod galben, daca se intampla ceva, cine raspunde,primarul
Dl. Aldea- nu trebuie un aviz de la Mediu?
Dl. primar- nu, am auzit ca ati fost la Mediu
- Dl. Padurean, Nicu Paculea, Biris, Gabra au solicitat acest lucru
Dl. Aldea- dl. Turcu nu ar fi vrut
Dl. primar- din cauza dlui. Turcu s-a crapat toata gradinita
Dl. Aldea- am fost la Cluj si am vazut in comuna pomi care erau toaletati, nu erau taiati
in totalitate
Dl. primar- erau foarte periculosi
- Vedeti doar lucrurile negative
- Nici cei de la asigurari nu fac asigurari pe case
Dl. Aldea- sa prevenim pe viitor, chelim asa tot satul
Dl. viceprimar- sa-si puna si oamenii pomi la poarta
Dl. Aldea- tu cunosti strada, as vrea, dar nu am unde
Dl. Marginean- pacat ca am ajuns aici
Dna. Comsa- saptamana trecuta am avut colocviile Ion Bianu, a fost o actiune buna,
multumesc consilierilor. La anul facem impreuna cu evenimentul vasile Aron-Glogovet,
pentru economie bani, timp
- Au fost cercul Astra, etnografi, scriitori, profesori
- Trebuie sa ne pregatim pentru colinde, festivalul de la Blaj, la camin, la
scoala
- Festivalul de colinde la nivel local-editia a 3-a-trebuie sa ne pregatim
- Am injghebat o culegere de colinde
- La sala de sprot trebuie becuri
Dl. primar- le-am comandat
Dna. Comsa- haideti sa facem parte toti consilierii din acest grup de colinzi
Dl. Morariu- la cultura stam bine, santurile sunt pline de apa, gunoaiele din tomberoane
raman dupa ce se ridica plasticele
- Sunt persoane care trec prin comuna, care sunt dezamagite de comuna
Dl. primar- dimpotriva, avem o comuna frumoasa, toata lumea spune aste
Dl. Morariu- avem buldo trebuie sa-l folosim
Dl. Bocea- a plouat, era noroi
Dl. primar- spune ce ai facut in calitate de consilier
- Cei din alte mandate mergeau pe strazi
- Trebuie sa mergeti pe la oameni sa le ziceti personal sa nu mai arunce
gunoaie
Dl. Morariu- la Cenade dupa ce se ridica plasticele Primaria merge cu buldo si ia restul
de gunoi

Dl. viceprimar- eu am mers si le-am adunat
Dl. primar- ne rugam de cei de la firma sa vina sa ia plasticele, nu le putem da ordin
Dna. Ciufudean- despre terenurile cumparate de la oameni cu semnaturi olograf, cum
putem face titluri de proprietate?
Dl. primar- nu putem face titluri pentru ca nu avem specialisti, nu avem planuri
parcelare. Trebuie facut tiltu pe persoana de la care ati cumparat, care este validata in
anexa, conform legii. Unde exista plan parcelar se poate face titlu pe persoana de la care
ati cumparat.
Dna. Ciufudean- nu mi se elibereaza adeverinte pentru fete pentru buletine, pentru
numarul 107
Dl. primar- v-am cerut sa va intabulati, nu ati facut acest lucru
Dna. Ciufudean- ne ingraditi dreptul la proprietate
Dl. primar- nu, trebuie sa va intabulati in cartea funciara constructia cumparata de la
CAP si pamantul aprobat de Consiliul local
Dna. Ciufudean- intabularea s-a facut in comuna
Dl. primar- vedeti la afisier, este afisata, este doar un sector, viile multe
- Grajdul trebuie intabulat pe dl. Ciufudean Ioan si sotia, trebuie sa aveti
imputernicire de la parinti sa vorbiti despre cazul lor
Dna. Ciufudean- am avut la sedintele trecute, a zis dna. secretara ca nu trebuie sa aduc
de fiecare data
Dl. primar- folositi niste terenuri abuziv, fara chirie, fara nici un ban, instanta decide.
Nu-l pot folosi pentru ANL.
Ordinea de zi fiind epuizata dl. consilier Petrianu Ovidiu Stefan declară şedinţa închisă.
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