ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 09.05.2007 cu ocazia şedinţei publice extraordinare a
Consiliului local Cîmpeni,convocată conf. Dispoziţiei 1934/2007.
Secretarul oraşului Cîmpeni, d-na Rădac Cristina face prezenţa. La şedinţă
participă 14 consilieri din cei 15 aflaţi în funcţie,lipseşte motivat d-na
cons.Bobariu Felicia.
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 dl.cons. Lazea Marius Bazil dă cuvântul d-lui
primar dl. Andres Ioan Calin , pentru a prezenta ordinea de zi conform
Dispoziţiei nr. 1934/2007.
Preşedintele de şedinţă solicită şi alte propuneri pt. ordinea de zi, nefiind
supune la vot ordinea de zi prezentată. În unanimitate Cons. Local a aprobat
următoarea ordine de zi:
1.Proiect de
hotărâre privind aprobarea contractului cadru de
parteneriat între Consiliul local Cîmpeni-Serviciul public de gospodărie
comunală şi consiliile locale Arieşeni, Gîrda, Scărişoara, Albac, Vadu Moţilor,
Bistra,Sohodol,în vederea obţinerii unui mediu mai curat şi încheierea unui
contract cu Consiliul local Zlatna –Serviciul public de gospodărie comunală,
pentru depozitarea deşeurilor din comunele menţionate.
Iniţiator:Primar
Prezintă:dl.MotoraC-tin-şefserv.public gospod . comunală
2.Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor aplicate de Serviciul public
de gospodărie comunală Cîmpeni,pentru colectarea ,transportul şi depozitarea
rezidurilor in haldă,din comunele Arieşeni,Gîrda,Scărişoara,Albac,Vadu
Moţilor,Bistra,Sohodol.
Iniţiator:Primar
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Prezintă:dl.Motora C-tin –şef serv. public gospod.comunală
3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR.53/2007.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-ra Napeu Alina-cons.ADPP
4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în CF
2036 Cîmpeni de sub A+1 şi CF 2 Cîmpeni de sub A+1.
Iniţiator:Primar
Prezintă:d-na Coroiu Adina-arhitect şef
Se trece la punctul 1 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre
privind aprobarea contractului cadru de parteneriat între Consiliul local
Cîmpeni-Serviciul public de gospodărie comunală şi consiliile locale Arieşeni,
Gîrda, Scărişoara, Albac, Vadu Moţilor, Bistra,Sohodol,în vederea obţinerii
unui mediu mai curat şi încheierea unui contract cu Consiliul local Zlatna –
Serviciul public de gospodărie comunală, pentru depozitarea deşeurilor din
comunele menţionate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Motora Constantin –şef serv.
gospod. comunală, pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.5924/2007.
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.
Dl cons.Mucea Nicolae Dănuţ prezintă raportul comisiei juridice şi arată
că şi aceasta a avizat favorabil.
Dl.cons. Donea Traian solicită acordul Consiliului local Cîmpeni de a se
retrage întru-cât are o problemă la servici şi precizează că votul dânsului este
„pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă supune la vot solicitarea d-lui cons. Donea Traian,în
unanimitate Consiliul local aprobă.
Discuţii:
Dl. cons. Lazea Marius Bazil precizează că în adresa primită de la Primăria
Zlatna,în urma solicitării Primăriei Cîmpeni, este specificat că sunt de acord să
preia cca. 100 mc deşeuri menajere pe lună în rampa actuală.Dl.cons. doreşte
să ştie dacă este vorba de cca 100 mc deşeuri menajere compactate sau
necompactate,nefiind specificat nici în referatul comp. de specialitate.
Dl.Motora Constantin precizează că cei cca. 100 mc deşeuri menajere, care
se vor depozita în rampa de gunoi de la Zlatna, se referă la deşeuri compactate.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu consideră că dacă se face transportul deşeurilor
menajere se va face la rampa din or. Zlatna este necesară achiziţionarea a încă
unui autocompactor sau închirierea de la Primăria Abrud ,care vor achiziţiona
2 astfel de utilaje.
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Dl.Motora Constantin precizează că deocamdată nu este necesar.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil întreabă dacă în cursul acestei săptămâni s-a
respectat programul de ridicare a gunoiului .
Dl.Motora Constantin precizează că s-a respectat.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu precizează că datorită faptului că maşina de
gunoi nu ajunge la capătul str. Fîntînele (spre Floreşti), locuitorii din zonă
aruncă saci cu resturi menajere pe proprietatea dânsului şi trebuie găsită o
soluţie pentru rezolvarea acestei probleme.
Dl.Motora Constantin precizează că se va găsi o soluţie să ajungă maşina în
acea zonă,iar apoi se vor încheia contracte de salubritate cu cetăţenii.
Dl.primar precizează că în acea zonă sunt probleme să ajungă maşina de
gunoi în perioada de iarnă.
Dl.cons. Oneţ Nicolae Gelu precizează că pe o porţiune de cca.200 m pe
drumul de legătură dintre str. Fântânele şi Floreşti ar fi necesar să se execute
lucrări cu buldoexcavatorul pentru a lărgii drumul.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer este nemulţumit de faptul că în referatul
prezentat de dl. Motora C-tin se specifică faptul că nu se poluează apa ,aerul
ş.a datorită rampei de gunoi de pe Valea Bistrii ,lucru care nu este adevărat
deoarece dimineaţa de la cca. 2 km se simte fumul care rezultă din arderea
gunoaielor din rampă.
Dl.Motora Constantin precizează că din anul 2008 nu se va mai utiliza rampa
de gunoi de la Valea Bistrii deoarece s-au făcut demersuri pentru realizarea
unei rampe de transfer pentru reziduuri menajere în or.Zlatna.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că
-obligatoriu deşeurile menajere colectate din comunele din zonă să fie duse
la rampa de gunoi de la Zlatna şi nu la Valea Bistrii.
-are îndoieli în ceea ce priveşte faptul că serviciul se va încadra în cele 7
maşini pe lună de reziduuri menajere care urmează a fi transportate la rampa
din Zlatna în condiţiile în care numai com. Bistra are nr. de locuit cca.
jumătate din populaţia or. Cîmpeni de unde rezultă lunar cel puţin 2-3 maşini
de reziduuri menajere.
-nu este de acord să se cumpere încă un autocompactor deoarece s-ar cheltui
prea mulţi bani de la buget
-nr. angajaţilor de la serv. de salubritate este prea mare.
-nu trebuie încheiate contractele de salubritate cu comunele până când nu se
încheie contractul cu Primăria or. Zlatna.
Dl.cons. Bar Constantin afirmă că serv. de salubritate trebuie să se dezvolte
şi nu trebuia să fie omise comunele Vidra şi Avram Iancu.
Dl.primar răspunde că drumul de acces spre aceste comune este foarte rău la
ora actuală dacă se îmbunăţeşte vor fi cuprinse şi aceste comune.
3

Dl.cons. Bar Constantin consideră că ar trebui ca transportul celor 7 maşini
de gunoi colectate din comune să se realizeze în 2 zile din săptămână ,zile în
care autocontainiera nu are ce căuta în rampa de la Valea Bistrii.Doreşte să
ştie dacă în aceste condiţii va creşte nr. de salariaţi la serv. public de gospod.
comunală?
Dl.Motora C-tin precizează că se va lucra cu personalul existent.
Dl.cons. Mucea Traian Mihai consideră că nu trebuie ratată încheierea
acestor contracte deoarece în timp se pot întocmi proiecte pentru a accesa
fonduri în vederea cumpărării de utilaje aşa cum au obţinut şi Primăria or.
Abrud. În ceea ce priveşte activitatea serviciului se va lucra în 2 schimburi
dacă este necesar pentru a face faţă necesităţilor.
Dl.cons. Lazea Traian consideră că acest serviciu trebuie extins activitatea
lui fiind o activitate de viitor.
Dl. Cons. Lazea Marius Bazil întreabă ce se va întâmpla dacă
autocontainierea nu se va încărca la capacitate cu reziduurile menajere
colectate de la com . Bistra de exemplu?
Dl.Motora C-tin precizează că în această situaţie colectarea reziduurilor se va
face de la mai multe comune într-o zi ex. Bistra,Sohodol şiVadul Moţilor.
Dl.cons. Drăgoiu Gheorghe precizează că prioritar pentru serv. de salubritate
trebuie să fie activitatea desfăşurată în or. Cîmpeni.
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. Cu 13 voturi pentru şi un vot împotrivă dl.cons. Corcheş
Dorel Valer) Cons. Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea nr. 58/2007.
Se trece la punctul 2 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
avizarea tarifelor aplicate de Serviciul public de gospodărie comunală
Cîmpeni,pentru colectarea ,transportul şi depozitarea rezidurilor in haldă,din
comunele Arieşeni,Gîrda,Scărişoara,Albac,Vadu Moţilor,Bistra,Sohodol.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Motora Constantin –şef serv.
gospod. comunală, pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.5925/2007.
D-na cons. Trif Elena Simona prezintă raportul comisiei ec.financ. a Cons.
Local şi arată că aceasta a avizat favorabil.
Discuţii
D-na cons. Trif Elena Simona întreabă care este modalitatea prin care se vor
încasa banii?
Dl.Motora Constantin precizează că de la persoanele fizice banii se vor
încasa de Consiliile locale ,iar cu persoanele juridice se vor încheia direct
contracte de către Serv. public de gospod. Comunală Cîmpeni.
Dl.cons. Drăgoiu Gheorghe întreabă care este beneficiul serv. de salubritete
dacă încheie contracte cu comunele?
4

Dl. Motora C-tin precizează că cca. 12000 lei /an.
Dl.cons. Cârja Gheorghe precizează că din documentaţie reiese că tarifele
pentru mc. de gunoi sunt diferite ,iar cea mai dezavantajată este Primăria
Arieşeni datorită distanţei nu ar fi mai bine să se facă o medie şi să se practice
acelaşi tarif pentru toate Primăriile?
Dl. Motora C-tin precizează că nu se poate face acest lucru ,dar în comuna
Arieşeni cele mai multe contracte se vor încheia cu persoane juridice.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer consideră că diferenţa de tarif practicat pt.
com.Bistra şi Sohodol este mică în comparaţie cu tariful practicat în or.
Cîmpeni nefiind corect pentru locuitorii or. Cîmpeni.
Dl.primar precizează că după şase luni de activitate serv. De salubritate va
face o analiză, iar dacă este necesar tarifele se pot modifica.
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. Cu 13 voturi pentru şi o abţinere( dl. Corcheş Dorel
Valer) Cons. Local îl aprobă şi adoptă Hotărârea nr. 59/2006.
Se trece la punctul 3 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
modificarea HCL NR.53/2007.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-rei Napeu Alina –cons. A.D.P.P.
pentru a prezenta referatul înregistrat sub. nr.5861/2007.
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. Drăgoiu Gheorghe ar fi dorit ca reprezentanţii Asociaţiei
crescătorilor de taurine „Arieşul „Cîmpeni să prezinte Consiliului local lista
cu membrii acestei Asociaţii.Este de acord cu darea în folosinţă gratuită a
păşunatului dacă se precizează în contactul de comodat ca accesul la păşunat
să fie liber pentru toţi crescătorii de animale de pe raza or. Cîmpeni.
Preşedintele de şedinţă dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că la
discuţiile de la acest punct participă câţiva cetăţeni care doresc să îşi constituie
o Asociaţie a crescătorilor de animale.La discuţii participă d-nii Boncuţ Emil,
Ţara Iosif Gheorghe şi Bobar Gheorghe.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că Asociaţia crescătorilor de taurine
„Arieşul „ Cîmpeni nu a făcut alegeri anuale ,nu a încasat cotizaţie de la
membrii acesteia,nu are personalitate juridică şi mai precizează că nu este
problemă dacă se depun actele, prin care se solicită subvenţiile, mai târziu de
15.05.2007 din informaţiile obţinute de la A.P.I.A.
Dl.Boncuţ Emil afirmă că
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-dânsul a aflat de existenţa Asociaţie crescătorilor de taurine „Arieşul „
Cîmpeni abia în date de 08.05.2007 ,iar majoritatea membrilor sunt din loc.
Comp. Certege,ceilalţi cetăţeni ai oraşului nu au fost întrebaţi dacă doresc să
se înscrie în Asociaţie.
-doreşte să se numescă o comisie care să se deplaseze pe păşunatul alpin al
Consiliului local Cîmpeni pentru a vedea calitatea păşunatului la ora actuală şi
faptul că acolo sunt păşunate animale care nu aparţin crescătorilor din or.
Cîmpeni .
-trebuia ca toţi crescătorii de animale din Cîmpeni să fie informaţi despre
existenţa acestei Asociaţii.
Dl.Ţara Iosif Gheorghe afirmă că dânsul ştie că s-a înfiinţat această
Asociaţie în urmă cu aproximativ 4 ani .iar de atunci nu a mai auzit nimic
despre ea.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că Asociaţia ar fi trebuit să-şi facă
publicitate pe cablu pentru ca cetăţenii să ştie de existenţa ei.
Dl.primar precizează că
- s-a anunţat deja în biserici că există această Asociaţie,
-este bine dacă sunt cetăţeni care doresc să îşi constituie o nouă Asociaţie a
crescătorilor de animale ,dar acest lucru nu trebuie să împiedice Asociaţia
existentă să obţină aprobarea Consiliului local Cîmpeni de dare în folosinţă
gratuită a păşunatului pe o perioadă de 5 ani.
-dacă Asociaţia crescătorilor de taurine „Arieşul” Cîmpeni va obţine
fondurile externe ,toate lucrările care se vor executa din aceste fonduri vor fi
aduse la cunoştinţă Consiliului local.
Dl.Boncuţ Emil precizează că era mult mai corect să se facă şedinţe şi în
Valea Bistrii pentru a li se explica crescătorilor de animale despre existenţa
acestei Asociaţii şi mai mult dânsul personal nu ştie cine este preşedintele
acestei Asociaţii.
Dl.primar afirmă că împreună cu preşedintele Asociaţiei îşi asumă vina
pentru faptul că nu s-au făcut suficiente întâlniri cu cetăţenii pentru a-i
informa despre existenţa acestei Asociaţii şi care este obiectul de activitate al
acesteia.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că în fiecare an în munte s-au dus şi
alte animale nu numai taurine de aceea ar trebui ca această Asociaţie să se
transforme în „ Asociaţia crescătorilor de animale”.
Dl.Ţara Iosif Gheorghe susţine cele afirmate de dl. cons. Lazea Marius Bazil.
Dl.Ţara Iosif Gheorghe precizează că atunci când s-a înfiinţat Asociaţia s-au
făcut promisiuni că se vor achiziţiona tauri autorizaţi ,dar nu s-a făcut nimic.
Dl.Stan Aurel –preşedintele Asociaţiei crescătorilor de taurine Arieşul
Cîmpeni-precizează că s-a depus o adresă la Primăria Cîmpeni mai demult
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prin care Asociaţia solicita sprijin pentru achiziţionarea de tauri autorizaţi dar
nu a primit răspuns la solicitare. Asociaţia nu a avut posibilitate să facă
această achiziţie .Dacă se vor primi aceste subvenţii sumele vor fi investite
pentru ameliorarea raselor de animale ,ameliorarea păşunatului, ş.a.
Dl.Ţara Iosif Gheorghe afirmă că dacă nu existau aceste subvenţii nici acum
nu se ştia de existenţa Asociaţiei.
Dl.Bobar Gheorghe afirmă că a fost solicitat de cetăţeni să înfiinţeze o nouă
Asociaţie.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil întreabă câte persoane s-au înscris pentru
constituirea noii Asociaţii şi câţi sunt înscrişi în Asociaţia „Arieşul”
Dl.Bobar Gheorghe precizează că în câteva zile s-au înscris 15 persoane,iar
dl. Stan Aurel precizează că în Asociaţia „Arieşul”sunt înscrise 150 de
persoane.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer solicită d-lui Stan Aurel să prezinte liste cu
persoanele înscrise în Asociaţie până la această dată.
Dl.primar precizează că durează cel puţin o lună de zile până când noua
Asociaţie va primi denumirea.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil este nemulţumit de faptul că s-a aprobat darea în
folosinţă gratuită a păşunatului pe o perioadă de 1 an ,iar acum se revine şi se
solicită pe o perioadă de 5 ani.
Dl.cons. Bar Constantin consideră că dacă terenul se fărmiţează dându-se
mai multor Asociaţii nu este un lucru bun.
Dl. Bobar Gheorghe solicită ca din Asociaţia existentă să facă parte
crescători de animale din toate localităţiile componente ale or. Cîmpeni şi
astfel să fie informaţi toţi cetăţenii despre existenţa acesteia.
Dl.Boncuţ Emil este nemulţumit de faptul că din Asociaţia existentă cei mai
mulţi membrii sunt din loc. Comp. Certege şi nu este corect.
Dl. Cioată Gherorghe –şef centru zonal A.P.I.A. –fil. Cîmpeni precizează că
nu este important care din Asociaţii va primi în folosinţă păşunatul ,ci
important este să se primească aceste subvenţii pentru or. Cîmpeni.Data limită
de depunere a cererii este de 15 .05.2007 cu derogare până la
15.06.2007.Pentru perioada de după 15.05.2007 se percep penalităţi de
întârziere de 1% pe zi.Fondurile obţinute se vor putea utiliza pentru
întreţinerea fiecărei categorii de teren şi nu în alte scopuri.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil întreabă dacă din aceste subvenţii se pot
achiziţiona tauri.
Dl. Cioată Gheorghe precizează că se poate acest lucru.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer întreabă dacă Composesoratul Urbarialiştilor
din Cîmpeni poate obţine subvenţii dacă deţine păşunat.
Dl.Cioată Gheorghe precizează că se poate.
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Dl. Oneţ Nicolae Gelu consideră că ar fi bine să se facă alegeri în cadrul
Asociaţiei ,iar din Consiliul de administraţie să facă parte cetăţeni din toate
loc. Comp. a or. Cîmpeni.
D-na cons. Trif Simona Elena consideră că trebuie studiat statutul Asociaţiei
şi să se facă modificări dacă este necesar.
Dl.cons. Tăbăcaru C-tin Marius precizează că dacă suprafaţa se împarte mai
multor Asociaţii sumele obţinute de către fiecare Asociaţie vor fi mici şi nu se
va face mare lucru ,dar dacă subvenţia se va primi de o singură Asociaţie
atunci se va realiza ceva.
Dl.viceprimar precizează că s-a aprobat de către Consiliul local ca toţi
crescătorii de animale de pe raza or. Cîmpeni să aibă acces pe păşunatul alpin
al Consiliului local.
Dl.cons. Lazea Traian consideră că este necesar ca în Asociaţia existentă să
se înscrie reprezentanţi din toate loc. comp. şi să se facă alegeri. Consideră că
este mai bine să fie o singură Asociaţie şi din punct de vedere a numărului de
angajaţi,dacă se crează mai multe Asociaţii vor fi mai mulţi angajaţi.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că ar fi bine să se amâne discuţia
acestui punct până se fac alegeri în cadrul Asociaţiei.
Dl.primar precizează că timpul este prea scurt.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează, în calitate de preşedinte a
Composesoratului urbarialiştilor Cîmpeni,că acesta a avut cerere pentru
păşunatul de la Balomireasa,iar cu această ocazie solicită ca păşunatul de la
Balomireasa (cca.250 ha păşune)să fie dat Composesoratului.Consiliul local
Cîmpeni are C.F. pe o porţiune de suprafaţă din păşunat şi va solicita
efectuarea unei expertize.
DL.cons. Corcheş Dorel Valer afirmă că va obţine hotărâre judecătorească
pt. păşunea de la Balomireasa va da în judecată fiecare consilier care a votat
pentru darea în folosinţă gratuită a păşunatului şi va solicita acestora plata
daunelor Composesoratului.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că din cei 350 membrii ai
Composesoratului Urbariariştilor Cîmpeni,200 au animale,iar solicitarea
păşunatului de la Balomireasa o face nu pentru obţinerea de fonduri ci pentru
că aceasta a aparţinut Composesoratului.
Dl.cons. Bar Constantin precizează că trebuie dată această suprafaţă de
teren unei Asociaţii.Dacă există un preşedinte bun se vor obţine fonduri şi se va
face ceva.Consideră că Asociaţia crescătorilor de taurine „Arieşul” Cîmpeni
ar trebui ca în decurs de o lună să facă alegeri să încheie un proces verbal cu
această ocazie după care să fie prezentat Consiliului local.
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Dl.cons. Mucea Traian Mihai precizează că cetăţenii trebuie informaţi de
existenţa Asociaţiei pentru a se putea înscrie dacă doresc,să se facă alegeri ,iar
apoi să se preocupe de obţinerea fondurilor.
Dl.cons. Oprea Valentin consideră că cetăţenii nu sunt informaţi de către cei
de la A.P.I.A. ce se poate face cu sumele obţinute din aceste fonduri externe.
Dl.Ţara Iosif Gheorghe solicită ca aceste sume să se utilizeze pentru
modernizarea zonei Certege.
D-na secretar Rădac Cristina precizeză că aceste fonduri se pot utiliza pentru
lucrări de ameliorare a păşunatului şi nu în alte scopuri.
Dl.cons. Drăgoiu Gheorghe consideră că fiind vorba de bogăţia oraşului
dânsul va vota pentru amânarea discutării acestui subiect sau se va
abţine,deasemenea solicită cu membrii Asociaţiei crescătorilor de taurine
„Arieşul” Cîmpeni şi consideră că trebuie luată în considerare şi cererea dl.
Cons. Corcheş Dorel Valer în legătură cu păşunatul de la Balomireasa.
Dl.cons. Oprea Valentin precizează că din discuţiile purtate nemulţumirea
cetăţenilor prezenţi la şedinţă este creată de actuala conducere a Asociaţiei
crescătorilor de taurine „Arieşul „ Cîmpeni.
Dl.cons Lazea Marius Bazil este de acord cu precizarea d-lui Oprea Valentin
şi mai precizează că marea majoritate din cei înscrişi în această Asociaţie nu
au animale ceea ce crează nemulţumiri.Dacă se vor înscrie cetăţeni din toate
localităţile componente şi se vor face alegeri la nivel de Asociaţie se vor
elimina nemulţumirile.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că de fiecare dată lucrurile se fac în
pripă şi nu se dă timp Consiliului local să dezbată problemele, să ceară
părerea cetăţenilor, pentru că pe ei îi reprezintă, şi pentru a lua hotărâri juste
şi în consens cu voinţa lor.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer consideră că trebuia luată legătura cu cei care
au înscris cetăţenii în Registrul Fermalor.
Dl.cons. Mucea Nicolae Dănuţ precizează că cei de la A.P.I.A. au activitate
foarte grea în ceea ce priveşte identificarea terenurilor,Asociaţia se va
descurca important este că trebuie sprijinită de către Consiliul local pentru
obţinerea acestor fonduri externe.
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.Cu 11 voturi pentru,2 abţineri d-nii cons. (Corcheş Dorel
Valer şi Drăgoiu Gheorghe) şi un vot împotrivă dl.cons. Lazea Marius Bazil(
consideră că nu se poate da întreaga suprafaţă a păşunatului Asociaţiei
crescătorilor de taurine „Arieşul „ Cîmpeni) Cons. Local îl aprobă şi adoptă
Hotărârea nr. 60/2007.
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Dl.cons. Drăgoiu Gheorghe se abţine deoarece dânsul a solicitat ca din
Asociaţie să facă parte toţi crescătorii de anumale de pe raza or. Cîmpeni,iar la
ora actuală nu se cunoaţte lista cu membrii Asociaţiei.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer s-a abţinut şi atunci când s-a adoptat
HOTĂRÂREA 53/2007 şi pentru că se refuză să se dea suprafaţa de păşunat de
la Balomireasa Composesoratului Urbarialiştilor Cîmpeni.
D-na secretar Rădac Cristina solicită d-lui Stan Aurel –preşedintele Asociaţiei
crescătorilor de taurine să prezinte Consiliului local lista cu membrii înscrişi în
Asociaţie şi consiliul de administraţie al Asociaţiei,iar cei prezenţi să aducă la
cunoştinţă cetăţenilor că există această Asociaţie şi se pot înscrie toţi cei care
doresc.
Dl.cons. Lazea Marius Bazil aduce la cunoştinţa Consiliului local
propunerea d-lui Boncuţ Emil de a se constitui o comisie care să se deplaseze
pe păşunatul alpin pentru a constata la faţa locului ceea ce este la ora actuală
acolo.
Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Boncuţ Emil .În
unanimitate Consiliul local aprobă înfiinţarea acestei comisii.
Dl Boncuţ Emil solicită cu ocazia participării la această şedinţă să se
amenajeze şanţul care s-a făcut cu acordul dânsului pe proprietatea sa din
Valea Bistrii pentru că în caz contrar îl va înfunda.
Dl.primar precizează că se vor face lucrări la acel şanţ când vor începe
lucrările de pietruire pe drumul de pe Valea Bistrii.
Dl.Ţara Iosif Gheorghe solicită demolarea şcolii vechi din Certege care
constituie un pericol pentru copii, fiind foarte degradată.
Dl .primar precizează că va iniţia un proiect de hotârâre pentru scoaterea din
funcţiune a acestei şcoli.
Se trece la punctul 4 înscris pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea imobilului înscris în CF 2036 Cîmpeni de sub A+1 şi CF 2
Cîmpeni de sub A+1.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei Coroiu Adina –arhitect şef
pentru a prezenta referatul înreg. sub nr.5261/2006
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
Dlcons. Corcheş Dorel Valer precizează că nu s-a făcut nici o modificare la
documentaţia de parcelare aşa cum a solicitat comisia de urbanism.
Dl.cons. Corcheş Dorel Valer precizează că în documentaţia prezentată nu
este menţionată suprafaţa parcelei nr.2 ,iar o parcelă nu are număr topografic.
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Dl.cons. Lazea Marius Bazil precizează că din documentaţie reiese că parcela
nr.2 este întreruptă de un drum şi nu sunt specificate numerele topo.şi
suprafeţele din stânga şi din dreapta acestui drum.
Dl.viceprimar precizează că parcela cu nr.topo.362 are în total suprafaţa de
798 mp.Parcela 1 cu nr.topo.362/1 are suprafaţa de 210 mp,iar parcela rămasă
este diferenţa de suprafaţă adică 588 mp.
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.Cu 6 voturi pentru şi 8 abţineri d-nii
cons.(Corcheş Dorel Valer,Lazea Marius Bazil,Bar Constantin, Mucea Traian
Mihai,Mucea Nicolae Dănuţ,Turcu Costică,Tăbăcaru Constantin Marius şi
Oneţ Nicolae Gelu Cons. Local îl respinge şi nu se adoptă hotărâre,nefiind
întrunit cvorumul necesar adoptării hotărârii.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
dl.cons.LAZEA MARIUS BAZIL

SECRETAR
RĂDAC CRISTINA
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