PROCES VERBAL

Încheiat azi, 04.11.2014, ora 14.30, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr. 153 emisă la 29.10.2014.
Dispoziţia nr.153/2014 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.4563/31.10.2014.
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 Tomușca Ioan , desemnat președinte de ședință pentru
lunile septembrie – noiembrie 2014 prin HCL Pianu nr.64/29.09.2014 .
La şedinţă participă 12 din cei 13 consiliei locali și delegatul satului Plaiuri – d-nul
Bucur Savu . Lipsește consilierul local Bucuran Cristian Ionel care a depus motivarea privind
absența la ședință, înregistrată sub nr.4572/03.11.2013 - care este prezentată consiliului local
de către președintele de ședință d-l Tomușca Ioan.
Se acceptă cu unanimitate de voturi motivarea de la participarea la ședință a d-lui
consilier local Bucuran Cristian Ionel.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina.
Președintele de ședință – Tomușca 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 au 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 solicită modificarea titlului
proiectului de hotărâre nr. 3 pentru a arăta mai complet conținutul proiectului și a hotărârii ce
se va supune aprobării. Apoi primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan și propune
Consiliului local în temeiul art.43(1) din Legea nr.215/2001, republicată – aprobarea ordinii
de zi, astfel :
I.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind :
1. Rectificare bugetară pe anul 2014 ;
2. Aprobarea organizării reţelei şcolare de pe raza comunei Pianu pentru anul școlar 20142015;
3. Aprobarea listei de preţuri pentru licitaţie de masa lemnoasă la Ocolul Silvic Valea
Pianului RA, aprobarea caietului de sarcini și modelului de contract de vânzare-cumpărare
masă lemnoasă “pe picior”, cu anexe 1 și 2.
II.
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.77 cu 12 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1. proiectul de hotărâre privind rectificare bugetară pe anul 2014;
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărâri.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive, anexei la
proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de
specialitate . Se prezintă adresa nr. 222454/29.10.2014 a Administraței Județene a Finanțelor
Publice Alba cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personalul din învățământ pentru anul 2014,
rectificare necesară pentru plata salariilor cadrelor didactice din școlile comunei Pianu pentru
luna septembrie 2014 , cu adresa nr. 221048/08.10.2014 a Administraței Județene a Finanțelor
Publice Alba cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
impozitul pe venit
și din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și adresa
nr.16975/III/D/16.10.2014 a Consiliului Județean Alba prin care ne este alocată suma de 100,00
mii lei la indicatorul 11.02.05 “Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene și
comunale”.

Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan
Petruse Marin Ioan - primar – explică consiliului local rectificarea bugetară.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot
şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Astfel, IN TEMEIUL art 45(2)litera a) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea
nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.78 cu 12 voturi “pentru”.
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de pe raza
comunei Pianu pentru anul școlar 2014-2015
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive, anexei la
proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de
specialitate . Totodată prezintă avizul conform nr.7367/44 din 18.12.2013 al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Pianu.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea
nr.215/2001, republicată adoptă hotărârea nr.79 cu 12 voturi “pentru”.
3. proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de preţuri pentru licitaţie de masa
lemnoasă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA, aprobarea caietului de sarcini și
modelului de contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă “pe picior”, cu
anexe 1 și 2.
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive,
solicitării de a fi inițiat proiectul de hotărâre formulată de șef ocol –ing . Ghibu Iancu prin
adresa înregistrată în registrul general de intrare-ieșire a primăriei comunei Pianu sub
nr.4564/31.10.2014, anexelor I, II și III la proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de
comisia pe domenii şi celor două rapoarte de specialitate : raportul de specialitate
nr.4562/31.10.2014 întocmit de șef ocol – ing. Ghibu Iancu și raportul de specialitate
nr.4568/31.10.2014 întocmit de membrul Comisiei de licitație – ec . Căruț Mihai.

Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan
Petruse Marin Ioan - primar – pentru a evita ca agenții economoci să vină să liciteze 4-5
partizi fără să plătească. Scadența la plată am pus-o la maxim 30 de zile. În fiecare lună până
la data de 10 se emite factura pentru plata lemnului. Garanția pusă cu ordin de plată. Penalități
de întârziere de 0,1% . Dacă licitează și apoi nu exploatează, agentul economic va pierde
garanția (care e de 5% din valoarea partizii) și nu mai poate participa la licitație timp de 5 luni
de zile. Toate aceste prevederi le punem pentru a evita să se mai întâmple ce sa întâmplat
până acum - că venea agentul economic și licita și apoi exploata doar lemnul bun, pe alese,
nu întreaga partidă iar plata o făcea cu mari întârzieri. În felul acesta în partidă rămâne doar
lemnul de mai slabă calitate și care prezintă interes prea mic pentru a fi scos din nou la
licitație.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot așa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.80 cu 12 voturi “pentru”.
II.
Răspuns la cereri şi rezolvare diverse probleme.
1.) Mănăstirea “Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” - Țețu din Sebeșel, nr.299, comuna
Săsciori, județul Alba prin stareța mănăstirii Monahia Rafaela- Purda Rafila.
S.) solicită o sponsorizare, constând în lemn de foc, din categoria foioase, pentru încălzirea
bisericii, a complexului de chilii și a arhondaricului pe perioada de iarnă .
Dobra Marius Ioan – consilier local – noi dăm la ai noștrii, dacă sunt pe Săsciori de ce nu le
dau ei că au și ei pădure
Cujerean Gheorghe – consilier local - le dăm și noi ceva că sunt de lângă noi, propun 10
metri steri.
Trif Florin – consilier local - 10 metri steri ajung pentru o centrală, cum ei au două centrale,
pentru una dăm noi iar pentru cealaltă să dea Săscioriul(comuna), și e problema rezolvată.
R.) Se supune la vot acordarea cu titlu gratuit a 10 metri steri lemn de foc (dacă se poate
foioase) din Tomnatec și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și o abținere a d-lui consilier
Dobra Marius Ioan (Bucuran Cristian Ionel este absent). Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii
se însărcinează șeful OS Valea Pianului RA – ing. Ghibu Iancu.
2.) O.S. Valea Pianului RA, prin șeful OS Valea Pianului RA – ing. Ghibu Iancu
S.) Face referire la Decizia Curții de Conturi cu nr.14/2014 cu privire la obligația ce-i
revine să recupereze din buzunarul propriu în favoarea ocolului suma de 66516 lei
reprezentând remunerația lunară netă plătită directorului regiei – ing. Ghibu Iancu și
contribuții angajat și angajator, în baza contractelor de mandat din data de 11.08.2010 și din
data de 28.08.2012. Solicită a i se permite să solicite și la celelalte Consilii locale cărora
ocolul Pianu le administrază fondul forestier să îl susțină în recuperarea prejudiciului.
Petruse Marin Ioan – primar - Consiliul local Pianu i-a aprobat această indemnizație în ședință
de consiliu. În anul 2010 a venit un act normativ ca salarul directorilor de ocol să nu fie mai
mare decât indemnizația viceprimarului. Dar nu stă numeni șef de ocol la un asemenea salar.
Am discutat atunci și am hotărât că va primii suma respectivă aprobată dacă aduce și alte
suprafețe de pădure în administrare. Ceea ce solicită șeful de ocol acum este ca o parte din
suma imputată de Curtea de Conturi să o recupereze de la Consilii locale cărora OS Valea
Pianului RA le administrază fondul forestier.
Am căutat și eu rezolvare la această problemă și în acest sens am studiat și Legea
nr.114/2014 legată de amnistie și nu cred că ascest caz intră sub incidența ei. Să-i oferim
posibilitatea să obțină și de la celelalte unități administrativ-teritoriale , de la care avem

pădure în administrare; să solicite sprijin și de la celelalte Consilii locale, însă este posibil să
se ajungă și în instanță.
Dobra Marius Ioan – consilier local – altceva ce se poate face
Petruse Marin Ioan – primar – plata eșalonată pentru recuperarea banilor. Să-i oferim
posibilitatea șă vină să ne propună soluționarea deciziei.
Voișan Ovidiu – consilier local – dar o soluție legală; să vină el cu o soluție la problemă.
R.) Se aprobă cu unanimitate de voturi ca d-nul Ghibu Iancu să vină cu o soluție legală pentru
rezolvarea problemei.
3.) TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA din București
S.) prezintă o ofertă comercială – cu camere de luat vederi
Petruse Marin Ioan – primar – nu avem capacitatea de încărcare a informației pe internet
fiindcă nu avem până aici fibră optică. Propunerea lor este să ne majoreze plata către ei la 50
euro/lună , sumă plătibilă 2 ani de zile din bugetul local al comunei Pianu pentru această fibră
optică. Putem face demersurile sau putem să mai așteptăm un pic că este posibil ca telekomul
să facă ei investiția în viitorul apropiat.
R.) Consiliul local hotărăște să mai rămână în analiză oferta.
4.) Nicoară Maria din Pianu de Jos, nr.327
S) solicită să îi fie prescrise amenzile date ei, prin abuz în funcție, de către Poliția Pianu.
Cujerean Gheorghe – consilier local – d-na Nicoară , o știe toată lumea că dă drumu la caprele
ei prin vii pe la oameni, toată vecinătatea este nemulțumită.
R) Consiliul Local nu are posibilitatea legală să prescrie/anuleze, etc… amenzi date de poliție.
5.) Oprinescu Cristina din Pianu de Sus , nr.179 administrator al firmei I.I. Oprinescu
Cristina
S) solicită aprobarea programului de lucru la sediul secundar din Pianu de Sus, str.
Principală, nr. 266.
R) în ședința următoare un proiect de hotărâre în acest sens. Am vorbit cu poliția și legal,
chiar și pentru nunți, programul de funcționare nu poate depășii ora 23.00.
6.) Voișan Pantelimon
S.) solicită 3 mc lemn de foc, cu titlu de ajutor, întrucât este persoană cu handicap grav,
conform certificatului de grad anexat în copie .
R.) se aprobă cu 12 voturi “pentru”
Alte discuţii purtate:
Petruse Marin Ioan – primar – informează Consiliul Local Pianu că pe strada Bisericii abia
acum ne-au terminat proiectul , acolo înainte de proprietatea d-lui Dan. Totodată mai
informează că pentru drumul de la Biserică la Brazi nu a venit nimeni la licitație pentru
executarea lucrării.
Petruse Marin Ioan – primar – supune aprobării Consiliul Local Pianu ca prin OS Vl.
Pianului RA, cu titlu de sponsorizare, să fie plătită contravaloarea țevilor, platbandei și a
betonului (cimentului) pentru scările din Strungari – d-nii consilieri aprobă cu 12 voturi
“pentru” .
Tomuşca Ioan – consilier local – întreabă dacă s-a luat legătura cu Orăștioara și dacă aceasta
a dat răspuns solicitării adresate în legătură cu terenul (pășunat).
Petruse Marin Ioan – primar – nu am primit răspuns și urmează să îi acționăm în instanță
fiindcă nu ne-au răspuns.
Dobra Marius Ioan – consilier local – semnalează faptul că pe Luncă oamenii dau drumu la
vaci și animalele ies în drum .
Petruse Marin Ioan – primar – ne trebuie să angajăm un om pe buldoexcavatoraul
achiziționat. Dacă știți un om bun care să vină să lucreze pe utilaj vă solicit să îl direcționați
spre primărie sa-și depună dosarul pentru concursul pe postul respectiv.

Dobra Marius Ioan – consilier local – La Cruce , la Căpușița ar trebui amenajat un loc de
refugiu pentru curse .
Alion Dumitru – viceprimar – v-oi vedea eu de această problemă, v-oi urmări să fie basculat
niște pământ acolo pentru crearea refugiului.
Petruse Marin Ioan – primar – și cu două tuburi pe dedesupt.
Preşedintele de şedinţă Tomușca Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la
cuvânt, declară şedinţa încheiată .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TOMUȘCA IOAN

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
CATARGIU CRISTINA

