ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 14.08.2007 cu ocazia şedinţei publice de îndată a Consiliului
local Cîmpeni. Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina face prezenţa.
La şedinţă participă 11 consilieri din cei 15 aflaţi în funcţie.Lipsesc motivat dnii cons. Drăgoiu Gheorghe,Turcu Costică,Tăbăcaru C-tin Marius şi Donea
Traian.
Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina supune spre
aprobarea consilierilor, procesul-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului
Local Cîmpeni. În unanimitate,Cons. Local îl aprobă.
Preşedintele de şedinţă d-na cons.Bobariu Felicia dă cuvântul d-lui primar
Andreş Ioan Călin pentru a prezenta ordinea de zi conform dispoziţiei de
convocare a şedinţei nr. 2173/2007.
Preşedintele de şedinţă solicită şi alte propuneri pentru ordinea de zi.Nefiind
preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi prezentată. În unanimitate
Consiliul local aprobă următoarea ordine de zi
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuţie locală la
proiectul Eficientizarea prin dotare şi informare a serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă al oraşului Cîmpeni.
Iniţiator:Primar
Prezintă: d-na Oneţ Smaranda-consilier urbanism
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuţie locală la
proiectul modernizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al
oraşului Cîmpeni.
Iniţiator:Primar
Prezintă: d-na Oneţ Smaranda-consilier urbanism
Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotei de contribuţie locală la proiectul Eficientizarea prin dotare şi
informare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Oneţ Smaranda-consilier
urbanism , pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.9010 /2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local arată că aceasta a avizat favorabil
Discuţii nu sunt.
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Andreş Ioan Călin 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. 95/2007.
Se trece la punctul 2 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotei de contribuţie locală la proiectul modernizarea Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Oneţ Smaranda-consilier urbanism,
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr. 9011/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local arată că aceasta a avizat favorabil .
Discuţii
Dl.cons. Lazea Marius Bazil întreabă cum s-a efectuat calculul de au rezultat
valori cu zecimale,consideră că era mai bine să fie valorile şi procentele
rotunjite.
D-na Oneţ Smaranda precizezază că s-a făcut o medie a sumelor rezultate din
mai multe oferte care s-au solicitat.
Dl.cons. Bar Constantin precizează că achiziţionarea acestei maşini de
dezăpezire este necesară şi doreşte să ştie dacă va fi utilizată de Serv. public de
gospodărie comunală.
Dl. primar precizează că se va utiliza de către Serviciul de voluntariat în
situaţii de urgenţă la fel ca autospeciala pentru stins incendii.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Andreş Ioan Călin 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. 96/2007.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer solicită ca la şedinţa următoare a Consiliul
local să fie invitaţi reprezentanţii Jandarmeriei din Cîmpeni pentru a informa
Consiliul local care sunt atribuţiile lor ,deoarece se declară nemulţumit de
faptul că într-una din zile drumul de acees pe Valea Bistrii era blocat de
jandarmi ,care efectuau controale nefiind însoţiţi de reprezentanţi ai Poliţiei şi
Ocolului Silvic.
Dl.cons. Bar Constantin solicită să se ia măsuri împotriva câinilor fără
stăpân apăruţi în oraş în număr tot mai mare ,poliţia şi jandarmeria să facă
investigaţii pentru a vedea de unde provin ,deoarece este convins că sunt aduşi
din altă parte şi abandonaţi aici.
Dl.Oneţ Nicolae Gelu aduce la cunoştinţă Consiliului local că dl Morcan
Dragomir deţine în proprietate o parte din clădirea C.F.R, pe care a închiriat-o
unor persoane care tulbură liniştea din zonă,iar cetăţenii deranjaţi au făcut
plângere la Poliţie .iar aici plângerea a fost respinsă.Tot în această zonă
locuiesc un grup de rromi care de asemenea fac gălăgie şi deranjează
locuitorii .
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Dl.cons. Corcheş Dorel Valer întreabă dacă se plăteşte impozit pentru
clădirile CFR . În cazul în care nu se plăteşte impozit trebuie pus sechestru pe
una din clădiri pe care să o utilizeze Primăria şi la fel trebuie procedat cu toţi
cei care nu-şi plătesc impozitul şi au datorii mari,iar angajaţii de la comp.
impozite şi taxe ar trebui să se preocupe de recuperarea sumelor restante.
Dl primar precizează că până să se ajungă la sechestru trebuie urmată
procedura legală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
d-na.cons.BOBARIU FELICIA

SECRETAR
RĂDAC CRISTINA
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