PROCES VERBAL

Încheiat azi, 03.04.2015, ora 14:30, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr.55 emisă la 27.03.2015.
Dispoziţia nr.55/2015 cu proiectele înscrise pe ordinii de zi a fost afişată la sediul
consiliului local, încheindu-se de către secretar un proces verbal de afişare sub nr.1929/
27.03.2015.
Invitaţiile la şedintă au fost transmise consilierilor, aceştia semnând de primire în
convocator.
Proiectele de hotărâre au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul
primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor de specialitate
din cadrul primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâri sunt avizate de secretar cu menţionarea cvorumului ce trebuie
îndeplinit pentru ca respectivul proiect să îmbrace forma unui hotărâri.
Şedinţa este publică, conformându-se prevederilor legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
Preşedintele de şedinţă ce urmează să conducă lucrările actualei şedinţe a consiliului
local Pianu este domnul consilier Trifa Ioan, desemnat președinte de ședință pentru lunile
martie – mai 2015 prin HCL Pianu nr.19/06.02.2015.
La şedinţă participă 12 din cei 13 consilieri locali. Lipseste consilierul local Candroiu
Ana care a motivate absenta la sedinta prin faptul ca are probleme la locul de munca pe care
trebuie sa le rezolve de urgenta.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina, Compartimentul Agricol al primariei Pianu,
respectiv: Insp. Cristea Maria Daniela si Cons. Coman Vladimir.
Intrucat sedinta este publica, la sedinta participa: 13 cetateni ai comunei Pianu.
Președintele de ședință – Trifa Ioan urmează să prezinte în şedinţa de consiliu
conţinutul proiectelor de hotărâre ce au fost iniţiate, a rapoartelor de specialitate şi să specifice
dacă proiectele au sau nu aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, de către
secretar, în conformitate cu prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001, republicată .
Faţă de cele consemnate nu există obiecţii din partea consilerilor.
Primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan solicita Consiliului Local
suplimentarea ordinii de zi cu patru proiecte de hotarare respectiv:
Proiectul nr.6 – “Aprobare intocmire Amenajament pastoral” – cu acest proiect a fost
suplimentata ordinea de zi intrucat este necesar a se intocmi de urgenta amenajamentul
pastoral care se aproba de consiliile locale in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a
Hot. Guv. Nr.78 din 04.02.2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013;
Proiectul nr.7 – “Al III – lea sprijn financiar pentru construirea Bisericii Ortodoxe Parohia II
Pianu de Sus” – cu acest proiect a fost suplimentata ordinea de zi intrucat preotul Floca Ioan a
prezentat inca doua facturi pentru decontare ca urmare a aprobarii de principiu initiale a
Consiliului Local Pianu de a ajuta aceasta parohie la construirea capelei.
Proiectul nr.8 si 9 – “Completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Pianu”si “Aprobarea intocmirii unui act aditional la contractual de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA CTTA S.A. ALBA
”- cu aceste proiecte a fost suplimentata ordinea de zi ca urmare primirii proceselor verbale de

receptite “Retea apa si canal str. Horea in localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, judetul
Alba”si “Aductiune si inmagazinare apa potabila in localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu,
judetul Alba”pentru ca dupa introducerea acestora in Inventar fie transmise Operatorului
Regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA si date in folosul comunitatii.
Se supune la vot propunerea formulata de primar cu privire la suplimentarea ordinii de
zi cu cele patru proiecte si se aproba cu unanimitate de voturi.
Astfel Consiliului local în temeiul art.43(1) din Legea nr.215/2001, republicată –
aproba ordinea de zi, astfel:
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind :
1. Aprobare pentru transport lemn pentru institutiile de pe raza comunei Pianu ;
2. Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Asociatia «Sprijiniti Copiii « Alba Iulia ;
3. Aprobare intocmire SF+PT si documentatie avize pentru «Modernizarea drum Gheban « ;
4.Aprobare intocmire SF+PT si documentatie avize pentru «Modernizare dren captare apa
Bordu « ;
5.Aprobarea procedurii de inchiriere si a documentatiei pentru inchirierea pajistilor comunale;
6. Aprobare intocmire Amenajament pastoral;
7. Al III – lea sprijn financiar pentru construirea Bisericii Ortodoxe Parohia II Pianu de Sus;
8. Completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu;
9. Aprobarea intocmirii unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA CTTA S.A. ALBA.
*Initiatorul proiectelor de hotarare este primarul comunei Pianu – d-nul Petruse Marin Ioan.
II.
Predarea Raportului Anual de activitate a consilierilor locali (conform art.51(4)
din Legea nr.215/2001 rep., care nu si-au predat Raportul Anual de activitate.
III.
Predarea Declarațiilor de Avere și a Declarațiilor de Interese de către aleșii
locali care nu le-au predat inca.
IV.
Răspuns la cereri şi alte diverse .
Astfel , ÎN TEMEIUL art. 45(1) şi art. 115, aliniat 1, litera b) din Legea nr.215/2001,
republicată adoptă hotărârea nr.34 cu 12 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1. proiectul de hotărâre privind Aprobare pentru transport lemn pentru institutiile de
pe raza comunei Pianu
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre,expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii si raportului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/ 2001,
republicata adoptă hotărârea nr.35 cu 12 voturi “pentru”.
2.proiectul de hotărâre privind Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu
Asociatia «Sprijiniti Copiii « Alba Iulia .
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii, raportului de specialitate si solicitarea formulate de
Asociatia “Sprijiniti Copiii”Alba Iulia.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”.

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.36 cu 12 voturi “pentru”.
3.proiectul de hotărâre privind Aprobare intocmire SF+PT si documentatie avize
pentru «Modernizarea drum Gheban «.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin Ioan – primar
Petruse Marin Ioan – primar – pentru modernizarea acestui drum am despadurit un drum prin
padure catre Valea Aleii si catre Gheban . Acest traseu trece si peste proprietatea familiei Trif
si va fi necesar sa cerem acordul notarial acestei familii si apoi sa realizam drumul.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.37 cu 12 voturi “pentru”.
4.proiectul de hotărâre privind Aprobare intocmire SF+PT si documentatie avize
pentru «Modernizare dren captare apa Bordu « .
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii, raportului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin-Ioan.
Petruse Marin-Ioan – primar – dupa cum stiti am facut captare de apa in Bordu pentru
cetatenii din satul Purcareti, pe un teren care este proprietatea orasului Sebes si
municipalitatea ne-a oferit un drept de usufruct pe 600 mp pe terenul respectiv. Insa pentru ca
necesitatea de apa pentru Purcareti a crescut este necesar sa realizam aceasta lucrare.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2, lit.d), art 45 aliniat 2 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din
Legea nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.38 cu 12 voturi “pentru”.
5.proiectul de hotărâre privind Aprobarea procedurii de inchiriere si a documentatiei
pentru inchirierea pajistilor comunale.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, anexelor
proiectului de hotarare constand in fisa de date , caietul de sarcini, anexei la caietul de sarcini,
prezinta formularele documentatiei de atribuire, modelului de contract de inchiriere, celor trei
modele de proces verbal de predare-primire a obiectului inchirierii , avizului favorabil acordat
de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.
Secretarul comunei Pianu Jr. Catargiu Cristina - precizeaza faptul ca, caietul de sarcini
a fost modificat fata de sedinta anterioara cu aproape toate propunerile formulate de comisia
celor trei consilieri (Voisan Ovidiu, Trif Florin, Savu Gheorghe)si este prezentat de catre
primar in actuala forma.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant. Rusu Simion; Cujerean Gheorghe;Tomusca Ioan; Voisan
Ovidiu; Petruse Marin Ioan;.

Rusu Simion - consilier local – de ce sa facem alte contracte daca tot hotararea anterioara in
baza careia au fost incheiate contractele sta sub semnul intrebarii din punct de vedere al
legalitatii. Nu exista o sentinta de la domnul judecator iar noi ne apucam sa facem alte
contracte.Daca judecatorul spune ca hotararea a fost legala ce facem atunci ?Anul trecut
contractele au fost incheiate doar pe 5 ani.
Cujerean Gheorghe – consilier local – Taci ma Rusule ca vorbesti prostii. Lasa sa se faca
contractele legale nu ca anul trecut.
Tomusca Ioan – consilier local – Solicit sa fie trecut in caietul de sarcini dreptul de preferinta
al Asociatiilor care au avut contract si si-au achitat toate sarcinile. Nu ma intereseaza daca
contractual a fost legal sau ilegal. Totodata primaria nu are actele pentru unele terenuri. Daca
APIA cere documente si primaria nu le are , dar se pierde subventia de la APIA pentru acest
lucru atunci ce va fi de facut?
Petruse Marin-Ioan – primar – Inteleg si in principiu sunt de acord cu dumneavoastra si
propun sa se stipuleze in caietul de sarcini urmatoarele: “In situatia in care din motive
imputabile comunei Pianu – din cauza lipsei actelor ce dovedesc proprietatea asupra
terenurilor ce fac obiectul contractului, locatarul nu beneficiaza de subventia APIA iar acesta
nu-si mai poate onora obligatiile fata de locator – contractual se considera reziliat de drept la
notificarea scrisa a uneia dintre parti, cu 15 zile inainte sau poate fi modificat, cu acordul
partilor”.
Cu privire la solicitarea dumneavoastra de a acorda dreptul de preferinta se va stipula
in caietul de sarcini la 3.5. ca “Locatorul acordă dreptul de preferință deținătorilor de
contracte legal încheiate asociațiilor patrimoniale ale membrilor colectivităților locale,
proprietari de animale înscrise în RNE ” .
Presedintele de sedinta supune la vot modificarea caietului de sarcini conform
propunerilor mai sus prezentate de catre domnul primar si se aproba cu 11 voturi “pentru” si o
abtinere a domnului Tomusca Ioan.
Primarul comunei Pianu solicita consilierilor locali sa faca propuneri pentru
complectarea comisiei de solutionare a contestatiilor si avertizeaza consilierii locali ca
propunerea lor sa fie de asa natura incat cel propus in comisie sa nu fie incompatibil, sa nu
aiba interese personale. Domnii consilieri il propun pe consilierul Bucuran Cristian Ionel
intrucat considera ca acesta nu are interese personale si nu este nici incompatibil. Consilierul
este intrebat daca accepta sa fie membru in respectiva comisie. Se supune la vot si se aproba
cu 11 voturi “pentru” si o abtinere a domnului Tomusca Ioan.
Se trece apoi la supunere la vot a proiectului cu anexe asa cum a fost el modificat per
global si se aproba cu 11 voturi “pentru” si o abtinere a domnului Tomusca Ioan.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 3 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.39 cu 11 voturi “pentru” si o abtinere a domnului Tomusca
Ioan.
6. proiectul de hotărâre privind Aprobare intocmire Amenajament pastoral.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin Ioan
Petruse Marin-Ioan – primar – Cei care au responsabilitati in acest domeniu respectiv Camera
Agricola si Comisia Judeteana Alba, au constituit o comisie speciala pentru intocmirea
amenajamentelor la nivelul judetului Alba. Consider ca pentru anul viitor pentru a se primi
subventiile vor trebui sa existe aceste amenajamente astfel ca li se va da o prioritate in
intocmirea lor pentru a nu se pierde subventiile de la Comunitatea Europeana (intocmirea

amenajamentelor este o conditie ceruta de Comunitatea Europeana).La fel ca si in cazul
inventarierii terenurilor este posibil ca aceasta lucrare sa fie finantata partial sau integral de la
bugetul de stat, insa pana atunci pentru a reusi sa realizam la nivelul comunei Pianu aceasta
lucrare care este complexa am propus publicarea acestei achizitii a lucrarii pe SEAP si o sa va
tin la current cu ofertele pe care le vom primi.
Coman Vladimir – consilier angajat al primariei Pianu – La nivel de tara am cunostinta ca o
Statiune Experimentala De Pajisti din Brasov au reusit sa-si intocmeasca acest amenajament
iar la realizarea lui au participat un numar de 15 specialisti si mai am cunostinta ca o asociatie
de crescatori de bovine din Craciunel din banii asociatiei au platit si au intocmit pentru
Craciunel de asemenea un amenajament.
Intrucat nu mai sunt nelamuriri in ceea ce priveste proiectul acesta se supune
aprobarii asa cum a fost el initial si se aproba cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 lit e) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.40 cu 12 voturi “pentru”.
7. proiectul de hotărâre privind Al III – lea sprijn financiar pentru construirea
Bisericii Ortodoxe Parohia II Pianu de Sus.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii. Proiectul este avizat de secretar.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre si expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate. Totodata prezinta copiile
celor 2 facturi depuse de preot Floca Ioan: una in valoare de 8099.60 lei pentru tigla Skandia
maro roscat, laterala standard maro dreapta, laterala standard maro stanga, tigla cuama
standard maro; cealalta in valoare de 2,743.26 lei pentru 501 00200199 palet siceram
termobloc si 501 00221868 termobloc T30 siceram 290X240X188.
Petruse Marin-Ioan – primar – Angajamentul nostrum fata de Parohia Pianu II de Sus este ca
pana de pasti sa le aprobam acordarea celei de a III-a transe de bani cu titlu de ajutor pentru
constructia capelei.
Intrucat nu mai sunt nelamuriri in ceea ce priveste proiectul acesta se supune
aprobarii asa cum a fost el initial si se aproba cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 lit a) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.41 cu 12 voturi “pentru”.
8. proiectul de hotărâre privind Completarea Inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Pianu.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre si expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.
Petruse Marin-Ioan – primar – Am finalizat si receptionat o parte din retelele de apa si
canalizare.
Intrucat nu mai sunt nelamuriri in ceea ce priveste proiectul acesta se supune
aprobarii asa cum a fost el initial si se aproba cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 3 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.42 cu 12 voturi “pentru”.
9. proiectul de hotarare privind Aprobarea intocmirii unui act aditional la contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA
CTTA S.A. ALBA.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre si expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.

Petruse Marin-Ioan – primar – Dupa ce prin hotararea anterioara am introdus in inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu cele doua lucrari de investitii prin
aprobarea acestei hotarari de intocmire a unui act aditional la contractual de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA CTTA S.A. Alba
aceasta va putea sa dea drumul la statia de pompare din Pianu de Jos pe strada Horea.
Intrucat nu mai sunt nelamuriri in ceea ce priveste proiectul acesta se supune
aprobarii asa cum a fost el initial si se aproba cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 3 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.43 cu 12 voturi “pentru”.
II. Predarea Raportului Anual de activitate
a consilierilor locali şi a
viceprimarului (conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep.,
Doamna consilier Rusu Simion isi depune raportul de activitate dintre consilierii
carora li sa reamintit obligatia de depunere.
Cujerean Gheorghe – consilier local – vom da pana data viitoare si noi cei care nu am dat
inca.
III. Predarea Declarațiilor de Avere și a Declarațiilor de Interese de către aleșii
locali care nu le-au predat inca – a fost facuta de catre consilierul Rusu Simion ramanand sa
mai predea Tomusca Ioan caruia doamna secretar ii mai pune la dispozitie inca un formular
gol din cele doua tipuri de declaratii.
IV.
Răspuns la cereri şi alte diverse .
Petruse Marin Ioan se inscrie la cuvant si prezinta consilierilor locali lucrarile care
au fost realizate si cele care intentioneaza sa le realizeze :
- Se face gard pe langa Macui, il achizitionam noi si saptamana viitoare o sa il punem ca sa nu
mai intre animalele ;
- Cu proiectul de la Strungari suntem in forma avansata. Prin proiect FDRS vom face lucruri
de infrastructura la Internatul din Strungari (Casa din Munte) si vom amenaja pat de joaca in
curtea scolii din Strungari ; lucrarea fiind achizitionata in sistem electronic la ANRMAP
- Urmeaza depunerea de oferte pentru santul de pe strada Bisericii ;
-Anul acesta se implinesc 100 de ani de la nasterea lui Gheorghe Pavelescu. Sa anuntat
participare de ordin european pentru acest eveniment iar la Sibiu va fi o manifestare de trei
zile omagiu pentru Gheorghe Pavelescu din Purcareti la care o sa participe si comuna
Pianu.Pentru aceasta trebuie sa facem reparatii la caminul cultural din Purcareti. Vom face si
o placa comemorativa pentru Gheorghe Pavelescu.
- La scoala din Purcareti vom face un grup social pentru a se putea autoriza functionarea
scolii ;
- Din sedintele anterioare stiti ca au fost discutii cum ca se construieste ilegal in locul numit
Carari ; ne-am interesat la cartea funciara iar acele terenuri sunt pe Pianu Inferior si va solicit
sa trecem la intabularea acestor terenuri pe comuna Pianu iar apoi dumneavoastra sa hotarati
cum se va administra respectivele terenuri.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi intabularea respectivelor
terenuri din Carari pe comuna Pianu.
- In locul numit Topi sunt facute parcelele de 500 mp, parcelare care a fost realizata cu scopul
de a atribui gratuit locuri de casa tinerilor in varsta de pana la 35 de ani.Dupa cum stiti
consiliul local a revenit ulterior asupra hotararii si a decis sa se reparceleze pentru a fi
atribuite celor care le folosesc la ora actuala.Dar procedura de intabulare dureaza si trebuie sa
faca atribuirea prin licitatie.
- Planu urbanistic general expira in 2014 iar o prevedere legala ne-a permis prelungirea
acestuia pana la finele anului 2015. Trebuie sa facem o prioritate din intocmirea PUG-lui
pentru ca altfel legal nu mai putem sa eliberam nici macar autorizatie de constructie pentru
locuinte.

- Suntem pe lista comunelor care urmeaza sa semneze cu MDRAP-ul si asteptam deblocarea
finantarii pentru ca duma 1 mai 2015 sa inceapa lucrarile pentru Str. Principala Pianu de Sus
partea dreapta ;
- In baza contractului de asociere pe care il avem incheiat cu S.C. APA CTTA S.A. Alba
acestia vor incepe lucrarile de racordare apa la care noi platim doar contravaloarea
materialelor lucrarii nu si executia ;
- Pentru lucrarile ce trebuiesc facute in Str. Bisericii Pianu de Sus, urmeaza sa se deblocheze
finantarile pe AFIR ; cred ca se vor gasi surse de finantare sau vom urmari sa mergem pe
Programul de Mediu – pentru solicitare de finantare ;
- La expozitia etnografica din Pianu de Jos trebuie sa ne soseasca mobilierul insa ca lucrare ce
trebuie efectuata acolo cat mai curand cu putinta este schimbarea cu totul a acoperisului
intrucat este in stare avansata de degradare si risca sa se deterioreze exponatele din expozitie.
1.) Stoica Nicolae din Purcareti nr.49.
S.) solicita 15 mc lemn de brad, cu titlu gratuit pentru realizarea acoperisului casei intrucat nu
are casa iar acum aceasta este facuta cu ajutorul satului.
Cujerean Gheorghe – consilier local – de regula am aprobat 10 mc pentru cei care au
autorizatie de constructie eliberata.
Ciucur Viorel – consilier local – e amarat ii face satul casa.
R.) Cu unanimitate de voturi Consiliul Local Pianu va acorda cu titlu gratuit 12 mc lemn de
brad ca ajutor din partea Consiliului Local pentru realizarea acoperisului casei. Pentru
ridicarea lemnului sa va prezentati la Ocolul Silvic VL Pianului RA cu prezenta aprobare.
2.) Pastiu Zaharie din Purcareti, nr.12.
S.) Solicita 14 mc lemn de brad cu titlu gratuit pentru repararea acoperisului casei (hezasul)
deoarece s-a rupt in timpul iernii din cauza zapezii.
Cujerean Gheorghe – consilier local – toata lumea cere gratuit, gatam (falimentam) Ocolul
Pianu.
Tomusca Ioan – consilier local – (adresandu-se consilierului Ciucur Viorel) faceti calcul cat
lemn trebuie pentru Stoica Nicolae, pentru Pastiu Zaharie si sa dam si la unul si la celalalt
aceeasi cantitate.
Ciucur Viorel –consilier local- propun sa ii fie dat cat ii este necesar macar sa isi acopere casa
fiindca au fost facute zidurile si trebuiesc acoperite.
Tomusca Ioan – consilier local – atunci propun sa dea la fiecare cate 12 mc.
R.) Cu unanimitate de voturi Consiliul Local Pianu va acorda cu titlu gratuit 12 mc lemn de
brad ca ajutor din partea Consiliului Local pentru realizarea acoperisului casei. Pentru
ridicarea lemnului sa va prezentati la Ocolul Silvic VL Pianului RA cu prezenta aprobare.
3.) Cutitar Gheorghe din Pianu de Jos str. Crisan, nr.243.
S.) solicita deplasarea unei comisii de la Primaria Pianu deoarece in spatele casei sale se
construieste abuziv de catre o familie venita de la Vint, terenul nefiind proprietate privata.
Tomusca Ioan – consilier local – aceia sunt toti ilegali.
Cujerean Gheorghe – consilier local – acolo au avut locuinta inainte parintii.
R.) Compartimentul urbanism din cadrul Primariei se va ocupa de rezolvarea situatiei
semnalata de dumneavoastra.
4.)Natrapei Floare din Purcareti, nr.1.
S.)solicita un ajutor constand in 3mc de lemn de foc intrucat este pensionara cu handicap
grav.
R.) Cu unanimitate de voturi Consiliul Local Pianu va acorda cu titlu gratuit 3 mc lemn de foc
ca ajutor din partea Consiliului Local intrucat sunteti persoana cu handicap grav.Pentru
ridicarea lemnului sa va prezentati la Ocolul Silvic VL Pianului RA cu prezenta aprobare.
5.) Guia Viorel, Pianu de Jos, nr.137, com. Pianu, jud.Alba .

S.) solicita un ajutor constand in 3mc de lemn de foc intrucat este pensionar cu handicap grav.
R.) Cu unanimitate de voturi Consiliul Local Pianu va acorda cu titlu gratuit 3 mc lemn de foc
ca ajutor din partea Consiliului Local intrucat sunteti persoana cu handicap grav.Pentru
ridicarea lemnului sa va prezentati la Ocolul Silvic VL Pianului RA cu prezenta aprobare
6.) Palat Ana , Strungari, nr.59, com. Pianu, jud.Alba.
S.)solicita acordarea indemnizatiei lunare in baza certificatului de grad grav pe care il are
sotul Palat Mircea (persoana cu handicap), ea fiind intretinatoarea acestuia.
R.)se aproba persoanei cu handicap grav Palat Mircea, domiciliat in Strungari, nr. 59 o
indemnizatie lunara in valoare de 724 lei, incepand cu luna aprilie 2015.
7.) Florea Elisabeta, din Pianu de Sus, nr.175, com. Pianu, jud.Alba.
.
S.) solicita un ajutor constand in 3mc de lemn de foc intrucat este persoana cu handicap grav
R.) cu unanimitate de voturi Consiliul Local Pianu va acorda cu titlu gratuit 3 mc lemn de foc
ca ajutor din partea Consiliului Local intrucat sunteti persoana cu handicap grav.Pentru
ridicarea lemnului sa va prezentati la Ocolul Silvic VL Pianului RA cu prezenta aprobare.
8.) Cucuian Ovidiu si Cucuian Petru din Strungari, nr. 79, com. Pianu, jud. Alba.
S.) solicita un accord pentru modificarea suprafetei de teren cu nr. Topo 5054/1/3 inscrisa in
CF nr.70380 Pianu cu suprafata de 180 mp, suprafata ocupata de constructia cu destinatie bar
si alimentara.
Petruse Marin Ioan – primar- in cartea funciara este o foaie lipsa si toti cetatenii de pe partea
aceea de rau au nevoie de acceptul nostru in calitate de Consiliul Local , Primarie pe de o
parte, si ca vecini, pe de alta parte pentru inscrierea proprietatilor lor in cartea funciara.
R.) Consiliul Local raspunde afirmativ solicitarii dumneavoastra inregistrata sub nr.
1965/30.03.2015, cu unanimitate de voturi.
Pamfilie Marius – cetatean al comunei Pianu prezent la sedinta publica a Consiliului Local –
solicita rezolvarea problemei cu curentul electric la stana.
R.)este desemnat domnul viceprimar Alion Dumitru cu rezolvarea acestei probleme.
Preşedintele de şedinţă Trifa Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la cuvânt,
declară şedinţa încheiată .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TRIFA IOAN
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