ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 30.08.2007 cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului
local Cîmpeni. Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina face prezenţa.
La şedinţă participă 14 consilieri din cei 15 aflaţi în funcţie.Lipseşte motivat dnul cons.Drăgoiu Gheorghe.La şedinţă mai participă dl.Gligor Ginel Mirceapoliţist de proximitate şi Nuţ Ştefan –reprezentantul rromilor.
Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina supune spre
aprobarea consilierilor, procesul-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului
Local Cîmpeni. În unanimitate Consiliul local îl aprobă.
Preşedintele de şedinţă d-na cons.Bobariu Felicia dă cuvântul d-lui
viceprimar Giurgiu Marcel pentru a prezenta ordinea de zi conform dispoziţiei
de convocare a şedinţei nr. 2186/2007.
Preşedintele de şedinţă solicită şi alte propuneri pentru ordinea de zi.
Dl.cons. Bar Constantin precizează că dl. Andreica Lucian trebuia să
prezinte Consiliului local un proiect în legătură cu ceea ce se va realiza la
benzinăria de la intrarea în or. Cîmpeni amplasată pe terenul
concesionat,neprezentând acest proiect Consililu local va lua în discuţie
anularea contractului de concesiune.
Dl. cons. Lazea Marius Bazil precizează că Asociaţia crescătorilor de taurine
„Arieşul” Cîmpeni a fost solicitată de Consiliul local să prezinte noul consiliul
de administraţie ,lista cu membrii asociaţiei ş.a.dar nici până la această dată
nu au răspuns solicitării.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi prezentată conform disp
2186. În unanimitate Consiliul local aprobă următoarea ordine de zi
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a
riscurilor al oraşului Cîmpeni.
Iniţiator:Primar
Prezintă:dl.Sârbu Simion-referent comp.protecţie civilă
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor cu atribuţii la Legea
544/2001.
Iniţiator :Primar
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Prezintă:d-na Rădac Cristina-secretar
3.Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii consiliului local
nr.69/2007.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-na Rădac Cristina-secretar
4. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii consiliului local
nr.70/2007.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-na Rădac Cristina-secretar
5.Proiect de hotărâre privind propuneri de atribuire teren conform Legii
18/1991,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-na Coroiu Adina-arhitect şef
6.Proiect de hotărâre privind reanalizarea preţurilor de valorificare a masei
lemnoase pentru populaţie în anul 2007.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-ra Napeu Alina-consilier ADPP
7.Proiect de hotărâre privind reînnoirea unor contracte de închiriere terengaraje.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-ra Napeu Alina –consilier ADPP
8.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cu lucrările de reparaţii
propuse a se realiza în anul 2007 în oraşul Cîmpeni.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-ra Napeu Alina-consilier ADPP
9.Proiect de hotărâre privind constituirea parteneriatului între Consiliul local
Cîmpeni şi Agenţia Naţională pentru dezvoltarea Zonelor Miniere în vederea
înfiinţării unui punct de informare publică în oraşul Cîmpeni.
Iniţiator:Primar
Prezintă:dl.Oneţ Ioan –consilier juridic
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul local
Cîmpeni cu Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale ale municipiilor
,oraşelor şi comunelor din judeţul Alba în scopul înfiinţării Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară ˝SALUBRIS ALBA˝.
Iniţiator:Primar
Prezintă:dl.Motora C-tin-Şef serviciu salubritate
11.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
personal al aparatului de specialitate al primarului.
Iniţiator:Primar
Prezintă:dl. Kozomoş Lucian-inspector personal
12.Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale.
Iniţiator:Primar
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Prezintă:dl.Corcheş Ioan –referent serv.financ.contab., IT
13.Informare privind situaţia încasărilor la pieţe şi oboare.
Prezintă:dl.Chira Ionel-consilier c.c.com.
14.Informare privind stadiul aplicării hotărârilor Consiliului local Cîmpeni
în perioada ianuarie-31 iulie 2007 .
Prezintă:Primar-dl.Andreş Ioan Călin
15. Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial al
României din perioada iulie-august 2007 cu aplicabilitate directă sau care
prevăd atribuţii în sarcina autorităţilor publice locale .
Prezintă :Secretar
16. Probleme curente,întrebări,interpelări,declaraţii politice.
Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Sârbu Simion-referent comp.
protecţie civilă, pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9183 /2007.
Dl cons.Mucea Nicolae Dănuţ prezintă raportul comisiei juridice şi arată că
aceasta a avizat favorabil.
Discuţii nu sunt.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru a
prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre prezentat.În unanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 97/2007.
Se trece la punctul 2 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
desemnarea persoanelor cu atribuţii la Legea 544/2001.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Rădac Cristina – secretar , pentru a
prezenta referatul înreg. sub nr.9285/2007.
Dl cons.Mucea Nicolae Dănuţ prezintă raportul comisiei juridice şi arată că
aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
Dl.cons. Tăbăcaru Constantin Marius solicită să fie informat Consiliul local
care sunt exact atribuţiile acestor persoane şi care este perioada în care se dă
răspuns la o cerere prin care se cer informaţii de interes public.
D-na secretar precizează că persoanele desemnate înregistrează cererile prin
care se solicită date de interes public, într-un registru special faţă de documentele curente,după care se repartizează pe compartimentele de specialitate , iar
timpul pentru a se da răspuns acestor cereri este de 10 zile cel mult 30 de zile.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer întreabă de ce aceste cereri nu se pot depune la
poartă .
D-na secretar precizează că portarul nu este funcţionar public.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
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proiectul de hotărâre prezentat.În unanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 98/2007.
Se trece la punctul 3 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
completarea hotărârii consiliului local nr.69/2007.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Rădac Cristina – secretar, pentru
a prezenta referatul înreg. sub nr.8588/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
Dl.cons. Tăbăcaru Constantin Marius solicită să se precizeze care este
diferenţa între domeniul public şi domeniul privat al statului.
D-na secretar precizează că domeniului public este imprescriptibil,inalienabil
şi insesizabil, nu poate fi înstrăinat ,iar domeniului privat al statului poate fi
înstrăinat.
D-na cons. Trif Elena Simona întreabă pe ce criterii se vor da aceste parcele.
D-na secretar precizează că deocamdată intră în discuţie parcela care se va
atribui Judecătoriei Cîmpeni pentru realizarea noului sediu.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat.Cu 13 voturi pentru şi o abţinere d-na.cons. Trif
Elena Simona, Cons. Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea nr. 99/2007.
Se trece la punctul 4 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
completarea hotărârii consiliului local nr.70/2007.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Rădac Cristina – secretar, pentru a
prezenta referatul înreg. sub nr.8588/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii nu sunt.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .În umanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 100/2007.
Se trece la punctul 5 înscris pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind
propuneri de atribuire teren
conform Legii 18/1991,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Coroiu Adina – arhitect şef, pentru
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9161/2007
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D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
Dl.cons. Tăbăcaru Constantin Marius întreabă dacă terenul în discuţie nu
este revendicat ,iar în viitor să apară probleme că s-a adoptat această
hotărâre.
D-na Coroiu Adina precizează că terenul din acea zonă nu este revendicat.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .În umanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr.101/2007
Se trece la punctul 6 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
reanalizarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase pentru populaţie în
anul 2007.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-rei Napeu Alina – consilier A.D.P.P.,
pentru pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.8957/2007
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că materialul lemnos se va da
cetăţenilor şi nu la firme şi trebuie găsită soluţia cea mai bună pentru ca
cetăţenii să transporte acest material lemnos în condiţii legale.
Dl.cons. Tăbăcaru Constantin Marius precizează că în urma unei deplasări
pe Valea Bistrii într-o singură zi au trecut un număr de aproximativ 24 de
camioane încărcate cu material lemnos.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că în urma unei verificări, efectuate
de comisia desemnată pentru efectuarea acestora, în pădurea comunală şi
păşunatul alpin s-au găsit cioate nemarcate rezultate în urma tăierii recente a
materialului lemnos.
Preşedintele de şedinţă supune la vot varianta a doua propusă în referatul
prezentat prin care se va deduce T.V.A din tarifele stabilite prin Hotărârea nr.
8/2007. Cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri d-nii cons(Trif Elena Simona şi
Tăbăcaru Constantin Marius)Consiliul local aprobă propunerea.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru a
prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre prezentat cu propunerea aprobată .Cu 12 voturi pentru şi 2
abţineri d-nii cons. (Trif Elena Simona şi Tăbăcaru Contantin Marius) Cons.
Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea nr. 102/2007
Se trece la punctul 7 înscris pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind
reînnoirea unor contracte de închiriere teren-garaje.
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-rei Napeu Alina – cons. ADPP
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr. .9016,9071,9120,9141,9184/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
Dl.cons. Mucea Nicolae Dănuţ întreabă dacă terenul care face obiectul
acestor contracte nu este revendicat .
D-na secretar precizează că acest teren este revendicat ,iar contractele se
încheie pe o perioadă de un an până la soluţionarea situaţiei juridice.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .Cu 13 voturi pentru şi o neparticipare dl. cons.
Donea Traian, Cons. Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea nr. 103/2007
Se trece la punctul 8 înscris pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind
modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2007 în
oraşul Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-rei Napeu Alina – cons. ADPP, pentru
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9295/2007
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Dl cons. Oneţ Nicolae Gelu prezintă raportul comisiei de urbanism şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii nu sunt.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .În umanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr.104/2007
Se trece la punctul 9 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
constituirea parteneriatului între Consiliul local Cîmpeni şi Agenţia
Naţională pentru dezvoltarea Zonelor Miniere în vederea înfiinţării unui
punct de informare publică în oraşul Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Rădac Cristina -secretar, pentru
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.8409/2007
Dl cons.Mucea Nicolae Dănuţ prezintă raportul comisiei juridice şi arată că
aceasta a avizat favorabil.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că şi aceasta a avizat favorabi.
Discuţii
Dl.cons. Lazea Traian întreabă cine va fi persoana desemnată care se va
ocupa de această activitate.
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D-na secretar precizează că persoana angajată la comp. Informatică şi
Integrare europeană.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .În umanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr.105/2007
Se trece la punctul 10 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea asocierii între Consiliul local Cîmpeni cu Consiliul Judeţean Alba
şi consiliile locale ale municipiilor ,oraşelor şi comunelor din judeţul Alba în
scopul înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
˝SALUBRIS
ALBA˝.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Motora Constantin –şef
serv.salubritate , pentru pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.7921/2007
Dl cons.Mucea Nicolae Dănuţ prezintă raportul comisiei juridice şi arată că
aceasta a avizat favorabil.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că şi aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
Dl.cons. Lazea Traian precizează că pentru a se obţine fonduri este
obligatoriu să te constitui în Asociaţie.Întreabă deasemenea dacă se vor accesa
fonduri şi pentru staţia de epurare.
Dl. Motora Constantin precizează că aceasta nu face obiectul de activitate al
serviciulkui de salubritate.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu este de părere că prin creerea operatorului unic
când se ia o decizie greşită au de suferit toate oraşele care fac parte din
asociaţia respectivă.(ex. Programul SAMTID.)
Dl. Cons. Lazea Marius Bazil precizează că trebuie luate măsuri ca cei de la
SAMTID să nu înceapă lucrările pe toate străzile ci să să înceapă şi să termine
lucrările pe o stradă şi apoi să înceapă în altă parte.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu este de părere că în perioada de iarnă când vor fi
temperaturi scăzute conductele de plastic folosite se vor fisura, deoarece nu
sunt bune.
Dl.cons. Mucea Traian Mihai precizează că prin realizarea acestei Asociaţii
vor apărea probleme în cazul comunelor care nu au patrimoniu şi a celor care
au patrimoniu foarte limitat,în cazul acestora Consiliul judeţean care solicită
această asociere nu precizează nimic concret.
Dl.cons. Cârja Gheorghe întreabă pe dl. Motora Constatin care este părerea
dânsului despre creerea acestei Asociaţii.
Dl.Motora Constantin precizează că nu se poate pronunţa, dar este convins
că este obligatoriu să faci parte dintr-o Asociaţie pentru a putea accesa
fonduri.
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Dl.cons. Corcheş Dorel Valer este nemulţumit de modul în care se ridică
resturile menajere ,de ex. în curtea imobilului unde îşi desfăşoară activitatea
Composesoratul Cîmpeni nu se ridică gunoiul în mod corespunzător.
Dl. Motora Constantin precizează că acolo depozitează gunoi în mod ilegal şi
cei care au proprietăţi în zonă.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer îşi exprimă nemulţumirea pentru că:
-se încarcă reziduurile de la Bistra după care se completează capacitatea
autocompactorului cu reziduuri din Cîmpeni şi apoi se transportă la groapa de
gunoi de la Valea Bistrii.
-SAMTID lucrează foarte prost nu se pune nisip peste conductă ceea ce va
duce în timp la cedarea acesteia.
-această asociere va fi o „cacealma” ca şi programul SAMTID.
-în zona de la SC Fotomag şi până la piaţă coşurile de gunoi sâmbăta se
supraîncarcă şi rămân astfel duminica dând un aspect urât zonei respective ,
trebuie găsită o soluţie pentru a se evita această situaţie.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil afirmă că în alte oraşe încărcarea şi transportul
gunoiului se face noaptea şi ar trebui stabilite câteva zone de ex. zona
blocurilor pentru care transportul gunoiului să se facă noaptea.
Dl.viceprimar precizează că în ceea ce priveşte asocierea aflată în discuţie nu
ştie cât va fi de benefică.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizeză că serviciile prestate de firme private
sunt de mai bună calitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .Cu 8 voturi pentru şi 6 abţineri d-nii cons.
(Corcheş Dorel Valer,Oneţ Nicolae Gelu,Bobariu Felicia ,Lazea Marius Bazil ,
Mucea Traian,Turcu Costică) Cons. Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea
nr.106/2007
Se trece la punctul 11 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
modificarea organigramei şi a statului de personal al aparatului de
specialitate al primarului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Kozomoş Lucian-inspector
personal , pentru pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9269/2007
Dl cons.Mucea Nicolae Dănuţ prezintă raportul comisiei juridice şi arată că
aceasta a avizat favorabil.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că şi aceasta a avizat favorabil cu menţiunea de a se preciza cu
ce se vor ocupa persoanele respective ,de ce fond este necesar pentru plata
acestora.
Discuţii:
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D-na cons. Trif Elena Simona este interesată de sursa de finanţare pentru
remunerarea celor trei angajaţi,deoarece în cazul solicitării Consiliului local
pentru angajarea unui consilier,nu s-a găsit sursă de finanţare.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu precizează că:
-nu este de acord ca acum să se ceară aprobare pentru angajarea celor trei
consilieri în condiţiile în care nu s-a putut angaja un consilier pentru Consiliul
local.
-nu este de acord cu „specialiştii”angajaţi în Primărie care apoi au fost
trimişi la cursuri de perfecţionare.
-dl. primar nu are nevoie de consilieri întrucât are pregătirea necesară având
studii tehnice şi juridice ,iar pentru cele trei persoane propuse a se angaja a se
vor cheltui bani degeaba.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu întreabă în cazul reducerii numărului de
funcţionari publici preconizat a se realiza la nivel naţional,care vor fi criteriile
după care se vor realiza restructurările personalului la Primăria Cîmpeni.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că pentru a remunera un consilier cu
studii superioare este necesar un minim de 800 lei,doreşte să ştie de unde se
vor găsi aceste sume întrucât pentru angajarea unui singur consilier pentru
Consiliul local nu s-au găsit fonduri şi consideră că fiind aproximativ 10 luni
până la viitoarele alegeri angajarea acestor persoane se face cu scopul
„realizării campaniei electorale”.
Dl.cons. Bar Constantin ar fi dorit să se menţioneze cu exactitate de ce se
solicită angajarea acestor trei consilieri.
Dl.Kozomoş Lucian dă explicaţii d-nilor consilieri în legătură cu organigrama
şi precizează că în aparatul de specialitate al primarului există două posturi
vacante la comp. investiţii şi cadastru.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că cele trei posturi solicitate nu fac
parte din aparatul de specialitate al primarului ,ci din cabinetul
primarului,astfel lămurind problema ridicată de dl. cons. Mucea Nicolae
Dănuţ, care preciza că este de acord cu angajarea a două persoane.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer întreabă unde îşi vor desfăşura activitatea cei
trei consilieri ,deoarece spaţiul în Primărie este limitat şi sunt deja mulţi
angajaţi.
Dl.cons. Tăbăcaru Constantin Marius ar fi dorit ca dl. primar să explice clar
care este motivul pentru care doreşte angajarea celor trei consilieri.
Dl.viceprimar precizează că art. 66 din L 215/01 republicată, permite acest
lucru,drept urmare la alte Primării au fost angajate persoane tinere care s-au
specializat în întocmirea de proiecte pentru accesarea de fonduri europene şi
consideră angajarea celor trei consilieri fiind benefică şi pentru Primăria
Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel pentru
a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
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proiectul de hotărâre prezentat .Cu 10 abţineri d-nii cons.( (Bobariu Felicia ,
Mucea Traian,Turcu Costică, Trif Elena Simona, Cârja Gheorghe, Lazea
Traian,Tăbăcaru C-tin Marius, Donea Traian, Oprea Valentin,Bar C-tin)şi 4
voturi împotrivă d-nii cons. (Mucea Nicolae Dănuţ , Corcheş Dorel Valer,Oneţ
Nicolae Gelu şi Lazea Marius Bazil ) Cons. Local îl respinge şi se adoptă
Hotărârea nr. 107/2007.
Se trece la punctul 12 înscris pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind
acordarea unor facilităţi fiscale
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Corcheş Ioan – referent la serv
financ. contabilit.şi I.T.pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9304 /2007
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Discuţii nu sunt.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar Giurgiu Marcel
pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat .În unanimitate Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 108/2007
Se trece la punctul 13 înscris pe ordinea de zi. Informare privind situaţia
încasărilor la pieţe şi oboare.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Giurgiu Marcel –viceprimar ,
pentru a prezenta informarea înreg. sub nr.8750/2007
Discuţii
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că nu are rost să fie prezentată
informarea , deoarece nu s-a răspuns la ceea ce s-a cerut.Deasemenea
precizează că s-a cerut o informare a Consiliului local cu următoarele
probleme
- de ce în piaţa din Cîmpeni este cel mai mare preţ la lubeniţă
-de ce unii comercianţi aveau plătită taxa pentru suprafaţa ocupată cu
lubeniţă,iar alţii nu.
-ce măsuri s-au luat în ceea ce priveşte ,modul de taxare pentru cei care
comercializează lubeniţă
-ce sume s-au încasat în ultimii ani de la persoanele care au comercializat
produse în piaţă.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil informează Consiliul local în legătură cu
câteva aspecte semnalând cazul unui comerciant care a fost solicitat să prezinte
chitanţa cu care a plătit suprafaţa ocupată ,iar acesta a motivat că nu are
chitanţa la el ceea ce duce la concluzia că nu a plătit taxa, deasemenea
consideră că s-a creat „o mafie”, în ceea ce priveşte comercializarea acestui
produs,în or. Cîmpeni.
Se trece la punctul 14 înscris pe ordinea de zi. Informare privind stadiul
aplicării hotărârilor Consiliului local Cîmpeni în perioada ianuarie-31 iulie
2007 .
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Giurgiu Marcel-viceprimar ,
pentru a prezenta informarea .
Discuţii
Dl.cons. Lazea Marius Bazil consideră că informarea „este o bătaie de joc”
nu se explică concret modul de aplicare a hotărârilor Consiliului local.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizeză că sunt hotărâri adoptate cu ani în
urmă care nu s-au pus în aplicare, solicită întocmirea unei informări în care să
se specifice procentual modul de aplicare a hotărârilor ,iar pentru cele care nu
s-au aplicat care este motivul neaplicării lor.
Dl.cons. Bar Constantin îşi exprimă nemulţumirea în legătură cu faptul că
unele proiecte de hotărâre iniţiate de membrii ai Consiliului local nu au fost
introduse pe ordinea de zi.
Se trece la punctul 15 înscris pe ordinea de zi. Informare privind actele
normative publicate în Monitorul Oficial al României din perioada iulie-august
2007 cu aplicabilitate directă sau care prevăd atribuţii în sarcina autorităţilor
publice locale.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei secretar Rădac Cristina pentru
a prezenta informarea.
Se trece la punctul 16 înscris pe ordinea de zi Probleme curente, întrebări,
interpelări, declaraţii politice.
La solicitarea consiliului local la şedinţă participă dl.lt. colonel Itu Felician
din partea Inspectoratului de jandarmi judeţean Alba pentru a răspunde la
câteva întrebări şi pentru a prezenta o solicitare Consiliului local.
Dl.cons.Lazea Marius Bazil precizează că a fost informat de cetăţeni ai or.
Cîmpeni care susţin că angajaţi ai Jandarmeriei au efectuat controale pe malul
râului Arieş unde au întocmit procese verbale de contravenţie şi au confiscat
undiţe în mod preferenţial,adică unii au fost absolviţi,iar alţii nu. Se precizează
că aceste controale s-au făcut fără ca angajaţii Jandarmeriei să fie însoţiţi de
organe abilitate de ex. Filiala de vânătoasre Cîmpeni nu avea cunoştinţă de
acest control.
Dl.lt. col. Itu Felician precizează că există un plan de colaborare cu Inspecţia
piscicolă Cluj.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil întreabă dacă jandarmii aveau voie să confişte
undiţele.
Dl.lt.col. Itu Felician precizează că în conformitate cu legea aveau acest drept
,există şi o cameră pentru corpuri delicte unde acestea se depozitează.Inspecţia
piscicolă şi asociaţiile au atribuţii în ceea ce priveşte gestionarea ,dar nu au
dreptul de a aplica amenzi contravenţionale.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că drumul de acees spre Valea
Bistrii a fost blocat de maşina jandarmeriei pentru a efectua control,dânsul
întreabă dacă angajaţii jandarmeriei aveau acest drept.
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Dl.lt.col. Itu Felician precizează că Jandarmeria nu are voie să facă controale
pe drumurile publice şi precizează că nu are cunoştinţă în ceea ce priveşte
situaţia semnalată ,dar va cere informaţii în acest sens.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că cetăţenii din loc. comp. Valea
Bistrii au sesizat că angajaţii jandarmeriei poartă discuţii aprinse cu soferii
camioanelor încărcate cu material lemnos care circulă în acea zonă şi
deranjează liniştea publică,deasemenea semnalează un caz în care un turist a
fost bătut de către un jandarm în faţa hotelului „Tulnic”pe motiv că ar fi fost în
stare de ebrietate şi i-ar fi jignit prietena care lucra recepţioneră la acest hotel.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că este necesară informarea
conducerii jandarmeriei de la nivel judeţean atunci când apar situaţii
neplăcute,deasemenea doreşte evitarea abuzurilor angajaţilor acestei instituţii
şi o colaborare între autorităţile locale şi Jandarmerie.
Dl.lt. col. Itu Felician precizează că majoritatea personalului angajat la ora
actuală în cadrul instituţiei pe care o reprezintă sunt tineri cu mai puţină
experienţă şi care mai au mult de învăţat, se va infiinţa o subunitate în or.
Cîmpeni tocmai pentru a se veni în sprijinul cetăţeanului,iar personalul care se
va angaja va fi pregătit în acest sens. DEasemenea mai precizează că
Jandarmeria asigură păstrarea ordinii publice atunci când au loc manifestări
unde se crează aglomerare de persoane(manifestări culturale ,sportive ş.a),dar
există un plan de colaborare cu Poliţia pentru asigurarea ordinii publice de zi
cu zi.
Dl.viceprimar precizează că aceşti tineri nu trebuie percepuţi ca organe de
represiune şi consideră că trebuie mai mult insistat pentru asigurarea ordinii
publice în oraş.
Dl.lt.col. Itu Felician solicită Consiliului local o altă locaţie pentru sediul
Jandarmeriei, deoarece actuala locaţie de la piaţă este necorespunzătoare.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu consideră că ar fi foarte potrivită una din
clădirile fostei U.M. Cîmpeni,dar deocamdată Primăria nu poate dispune de
ea.
D-nul cons. Lazea Marius Bazil prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia
întrunirii comisiei juridice în data de 10.07.2007 şi înreg.sub nr.8165/2007,
care a luat în discuţie propunerea d-lui consilier Lazea Marius Bazil „ de a se
găsi o soluţie prin care piaţa de legume- fructe să fie măcar aşa cum a fost
,adică bine luminată”
D-nul cons. Lazea Marius Bazil aşa cum reiese şi din materialul prezentat îşi
exprimă nemulţumirea în legătură cu modul în care s-a acoperit piaţa
folosindu-se „prelate auto” fără a se monta luminatoare şi deasemenea solicită
să fie informat Consiliul local cine a participat la selecţia de oferte şi la
recepţia lucrărilor,iar „acestor persoane ar trebui să li se impute costurile
acestor lucrări”.Precizează deasemenea că pentru iluminarea pieţei se folosec
o serie de „ lampadare” care măresc consumul de energie electrică.Solicită să
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fie informat câtă energie electrică se consumă cu acestea şi cât a costat
lucrarea.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer doreşte deasemenea să ştie cine a făcut parte
din comisia de selecţie a ofertelor şi cât a costat lucrarea.
D-ra Napeu Alina –consilier ADPP prezină referatul îreg. Sub nr. 8574/07
prin care propune spre analiză Consiliului local soliciarea formulată de
locuitorii din str. Primăverii. Aceştia solicită ca în temeiul prevederilor legii să
se dispună exproprierea terenurilor aferente continuării şi modernizării str.
Primăverii.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că ar trebui solicitaţi proprietarii
care deţin teren în zona respectivă pentru a dona suprafeţe în vederea realizării
drumului.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu precizează că ar trebui cetăţenii invitaţi la o
şedinţă a Consiliului local şi discutată problema împreună cu dânşii în vederea
găsirii unei soluţii.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că studiind informarea privind
consumul de carburanţi se declară nemulţumit în legătură cu modul în care
aceasta a fost întocmită.
D-nii cons. Lazea Marius Bazil şi Corcheş Dorel Valer solicită întocmirea
unei informări care să cuprindă
-consumul de carburanţi / lună , / total şi numărul de kilometri parcurşi
pentru Dacia cu nr.de înmatriculare AB 72 CLC de la starea nouă şi până în
prezent ,Dacia cu nr. înmatriculare AB 02 RCB din perioada acestui mandat .
-costul carburanţilor în lei/lună ,/total pentru fiecare autoturism în parte şi
costurile pentru reparaţii.
Dl.cons. Turcu Costică prezintă o informare înreg. sub nr. 8518/2007
întocmită de către comisia de învăţămât cu ocazia şedinţei comisiei din data de
24.07.2007 prin care se propune promovarea unui ansamblu de cântece şi
dansuri populare moţeşti pentru îmbunătăţirea activităţii Casei de cultură
„Avram Iancu” Cîmpeni .Comisia de învăţământ solicită introducerea pe
ordinea de zi a unei şedinţe a Consiliului local a unui proiect de hotărâre
referitor la cele de mai sus precum şi angajarea unui instructor taraf muzică
populară şi a unui instructor formaţie de dansuri.
Dl.cons. Bar Constantin solicită
- să se pună un bec în zona internatului Colegiului Naţional ,deoarece zona
nu este luminată.
-solicită să fie chemaţi reprezentanţii RMGC care s-au ocupat de
amenajarea parcului pentru petrecerea timpului liber de lângă Gr. Şc.
Forestier Cîmpeni,pentru a informa Consiliul local cu ceea ce s-a realizat
acolo,dacă s-au sistat lucrările şi ce mai urmează a se realiza.
Dl.cons. Tăbăcaru C-tin Marius solicită să se ia măsuri pentru repararea
străzii de acces spre Sanatoriu TBC,deoarece este greu accesibilă.
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D-na cons. Trif Elena Simona precizează că sunt persoane care doresc să
concesioneze teren peste râul Arieş în vederea realizării unui teren de sport.
Dl.cons. Lazea Traian afirmă că pe str. Brazilor sunt lucrări care nu s-au
realizat corespunzător şi în aceste condiţii nu se va semna de către comisie
procesul verbal de recepţie.
Dl.cons. Turcu Costică întreabă când se vor finaliza lucrările de montare a
pavajului ,deorece sunt porţiuni care trebuie terminate.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu precizeză că
- la Mihoieşti trebuie montate indicatoare spre Avram Iancu şi Cîmpeni ,iar
la izvorul din acea zonă trebuie pusă o pubelă pentru a se evita aruncarea
gunoaielor de către turişti.
-există pe DN 74 un refugiu unde s-ar putea amenaja câteva locuri de
parcare.
-solicită întocmirea unui tabel care să cuprindă zilele şi orele de audienţă a
membrilor Consiliului local.
D-na cons. Bobariu Felicia întreabă când se vor finaliza lucrările la Poarta
de la intrarea în or. Cîmpeni şi ce se va face cu panourile publicitare avariate
de intemperii.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că
-banca amplasată la izvorul de la Gura Sohodolului era stricată şi a reparat-o
şi solicită să se facă curăţenie, deoarece cetăţenii vin după apă la acest izvor.
-la intersecţia dintre str. Moţilor şi str.Libertăţii era o oglindă retrovizoare
care nu mai este ,ce s-a întâmplat cu ea.
-de o astfel de oglindă este nevoie a se amplasa la intersecţia dintre DN şi
drumul către Valea Bistrii.
-Serv. de salubritate ar trebui să se preocupe de încheierea de contracte cu
cetăţenii de pre Valea Bistrii mai ales cu cei care locuiesc lângă drum şi cu
această ocazie ar trebui amplasate în Valea Bistrii containere de fiert ca
dealtfel şi la Gară.
-a realizat mai demult un studiu de fezabilitate pentru accesarea de fonduri
prin FRDS în vederea branşării gospodăriilor din Valea Bistrii la conducta
oraşului. Acest studiu de fezabilitate trebuie reactualizat ,iar reactualizarea
costă aproximativ 1000 lei, solicită sprijin în acest sens.
D-na secretar Rădac Cristina prezintă referatul înreg.sub nr.8874/07 prin
care solicită Consiliului local să se pronunţe dacă este de acord sau nu cu
declararea recursului în dos nr.1110/203/2007-reclamanţi Heler Ionel şi
Mocan Lucia-având ca obiect rectificare de suprafaţă şi prestaţie tabulară.
Preşedintele de şedinţă supune la vot acordul de a se formula cerere de
renunţare la recurs.
În unanimitate Consiliul local aprobă renunţarea la recurs.
Dl.viceprimar îşi exprimă dorinţa de a răspunde la câteva întrebări puse în
cursul acestei şedinţe de reprezentanţi ai Consiliului local astfel
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- referitor la întrebarea cu privire la lucrările executate pe str. Brazilor
formulată de Dl. cons. Lazea Traian ,precizează că va veni proiectantul la faţa
locului pentru a remedia ceea ce nu s-a făcut corespunzător astfel încât
lucrările să iasă bine.
- în ceea ce priveşte iluminatul în zona internatului –întrebare semnalată de
dil. Cons. Bar Constantin-precizează că trebuie găsită o soluţie pentru
rezolvarea acestei probleme deoarece este necesară iluminarea acelei zone.
-în ceea ce priveşte continuarea lucrărilor de montare a pavajelor –întrebare
semnalată de dl. cons. Turcu Costică-precizează că după ce se vor plăti toate
facturile emise în urma achiziţionării pavajelor ,se vor mai achiziţiona pentru
încheierea lucrărilor începute şi chiar mai mult se va pava şi zona de la S.C
Foto Mag SRL şi până la piaţa agroalimentară.
-în legătură cu montarea de indicatoare la intersecţia spre Avram Iancu –
problemă semnalată de dl. cons. Oneţ Nicolae Gelu-precizează că va lua
legătura cu reprezentanţii de la Drumurile Naţionale pentru a le prezenta
situaţia.
-în legătură cu montarea unei oglinzi retrovizoare la intersecţia DN şi drumul
de acces spre Valea Bistrii-problemă semnalată de dl. cons. Corcheş Dorel
Valer-precizează căcei de la Drumurile Naţionale au fost solicitaţi să pună
această oglindă dar se va mai insista.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
d-na.cons.BOBARIU FELICIA

SECRETAR
RĂDAC CRISTINA
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