PROCES VERBAL

Încheiat azi, 12.03.2015, ora 14:30, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr.53 emisă la 06.03.2015.
Dispoziţia nr.53/2015 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.1389/
10.03.2015.
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 Tomusca
Ioan.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina.
Intrucat sedinta este publica, la sedinta participa: 11 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 aprobarea
modificarii denumirii unor proiecte de hotarare pentru a evidential mai clar continutul a ceea
ce se intentioneaza a se aproba prin respectivele hotarari. Astfel proiectul nr.1 in loc de
“Aprobarea actualizarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Pianu” va avea urmatoarea denumire: “Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Pianu” si la diverse introducerea unui punct respective
“Aducerea la cunostiinta al Consiliului Local Pianu a Deciziilor Curtii de conturi a Romaniei
– Camera de Conturi a judetului Alba. »
Secretarul comunei Pianu, doamna Catargiu Cristina semnaleaza faptul ca un numar
de 5 consilieri locali (Voisan Ovidiu Adam, Trif Florin, Tomusca Ioan, Trifa Ioan, Bucuran
Cristian Ionel si Rusu Simion) au initiat un proiect de hotarare, respectiv “Punctul 1 – Privind
mandatarea Consiliului Local al comunei Pianu sa-l angajeze ca aparator pe domnul avocat
Ion Mirel care sa asigure consultanta si asistenta de specialitate si sa reprezinta interesele
Consiliului Local Pianu in dosarul nr.5099/107/2014 aflat pe rolul Tribunalului Alba, Sectia
de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa si in toate cauzele conexe in care
unitatea administrativ-teritoriala va fi parte in instanta” pe care solicita sa fie introdus pe
ordinea de zi.

Se supune la vot propunerea formulata de primar cu privire la modificarea denumirii
proiectului nr.1 si suplimentarea diverselor si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul initial de cei 5 consilieri
locali 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. Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Pianu
2. Aprobarea eliberarii atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare
3. Aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes public local pentru persoanele apte de
munca, beneficiare de ajutor social.
4. Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Asociatia CERESS Alba.
5. Aprobarea necesarului de material lemons pentru institutiile de pe raza comunei Pianu
6. Aprobarea repartizarii pajistilor comunale pe specii de animale si a Regulamentului de
pasunat
7. Aprobarea procedurii de inchiriere si a caietului de sarcini pentru inchirierea pajistilor
comunale.
8. Punctul 1 – Privind mandatarea Consiliului Local al comunei Pianu sa-l angajeze ca
aparator pe domnul avocat Ion Mirel care sa asigure consultanta si asistenta de specialitate si
sa reprezinta interesele Consiliului Local Pianu in dosarul nr.5099/107/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Alba, Sectia de Contencios Administrativ, Fiscal si de Insolventa si in toate
cauzele conexe in care unitatea administrativ-teritoriala va fi parte in instanta
II.
Predarea Raportului Anual de activitate
a consilierilor locali şi a
viceprimarului (conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep., intrucat
urmatorii consilieri locali nu si-au predat raportul anual de activitate : Candroiu
Ana, Ciucur Viorel, Cujerean Gheorghe, Dobra Marius Ioan, Muntiu Ioan,
Rusu Simion, Savu Gheorghe Petru, Tomusca Ioan, Trif Florin, Trifa Ioan si
Voisan Ovidiu Adam.
III.
Predarea Declarațiilor de Avere și a Declarațiilor de Interese de către aleșii
locali care nu le-au predat inca, respectiv Dobra Marius Ioan, Rusu Simion,
Tomusca Ioan si Voisan Ovidiu Adam.
IV.
Aducerea la cunostiinta al Consiliului Local Pianu a Deciziilor Curtii de
conturi a Romaniei – Camera de Conturi a judetului Alba.
V.
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.26 cu 12 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1. proiectul de hotărâre privind Modificarea si 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, expunerii de motive, avizului
favorabil acordat de comisia pe domenii si raportului de specialitate. Se prezinta si cele 10
hotarari ale Consiliului Local Pianu prin care s-a facut incepand cu anul 2012 pana in prezent
modificari si/sau completari ale inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Pianu, aceste hotarari stau la baza proiectului. Se prezinta si Hotararile nr.120/
30.10.2001, nr.433/09.11.2004, nr.345/05.10.2004, nr.191/04.11.2003, nr.138/22.07.2003, nr.
275/19.11.2002, nr.12/22.01.2002, nr.11/22.01.2002 ale Comisiei Judetene Alba pentru

stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Extrasul de CF nr.70801 comuna
Pianu.
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 3 şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/ 2001,
republicata adoptă hotărârea nr.27 cu 12 voturi “pentru”.
2.proiectul de hotărâre privind Aprobarea eliberarii atestatului de producator agricol
si a carnetului de comercializare.
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 Adresa Consiliului
Judetean Alba nr.7208/VI/B/3/1800/30.01.2015 cu privire la valoarea Atestatului de
producator si a carnetului de comercializare.
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 2 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.28 cu 12 voturi “pentru”.
3.proiectul de hotărâre privind Aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes
public local pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social.
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.
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.29 cu 12 voturi “pentru”.
4.proiectul de hotărâre privind Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu
Asociatia CERESS Alba.
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, Adresa nr.529/06.03.2015
a Asociatiei CERESS Alba, Contractul de comodat nr.32/25.06.2009 – expirat.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin-Ioan.
Petruse Marin-Ioan – primar – sunt aproape 7 ani de cand colaboram cu asociatia si din anul
2009 la solicitarea noastra aceasta si-a mutat sediul social pe raza comunei Pianu, in
localitatea Pianu de Jos pentru a fi platitoare de impozite si taxe la comuna Pianu si a fost
demarat proiectul “Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesului la servicii publice
pentru populatia din comuna Pianu, judetul Alba”. In luna aprolie 2015 va fi o noua
oportunitate de finantare prin FRDS si pentru aceasta este nevoie de incheierea acestui nou
contract, de fapt reinoirea lui.
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 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din
Legea nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.30 cu 12 voturi “pentru”.
5.proiectul de hotărâre privind Aprobarea necesarului de material lemons 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 şi 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.31 cu 12 voturi “pentru”.
6. proiectul de hotărâre privind Aprobarea repartizarii pajistilor comunale pe specii de
animale si a Regulamentului de pasunat
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: Voisan Ovidiu
Voisan Ovidiu – consilier local – acesta declara ca nu este impartit bine pasunatul comunal si
de ce in Zapozi Pianu de Sus pasuneaza doar ovinele si nu si bovinele. Unde sa pasuneze
bovinele din Pianu de Sus.
Secretarul comunei Pianu solicita a fi chemati in sedinta specialistii compartimentului agricol
al primariei comunei Pianu in persoana domnului inginer Coman Vladimir si a doamnei de la
registrul agricol – insp. Cristea Maria-Daniela intrucat acestia au intocmit raportul de
specialitate si regulamentul de pasunat.
Voisan Ovidiu – consilier local – sesizeaza faptul ca in Tomnatec si in Varatec sa nu pasuneze
doar ovine ci si bovine.
Inginer Coman Vladimir - va trebui sa aveti in vedere ca Amenajamentul pastoral ce se va
intocmi nu da voie sa mearga pe pasuni la mixt animale si bovine si ovine, exceptie facand
Zapozi - Dealu Cocosului unde pentru a se face branza de burduf este necesar ca ambele
specii sa pasuneze. Este vorba de cantitatea de animale UVM/hectar.
Consilieul Local Voisan Ovidiu solicita sa se puna la vot propunerile formulate de el, acestea
se aproba cu unanimitate de voturi, urmand ca in urma acestei aprobari sa fie modificata
corespunzator si hotararea si regulamentul de pasunat.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.32 cu 12 voturi “pentru”.
7. proiectul de hotărâre privind Aprobarea procedurii de inchiriere si a caietului de
sarcini pentru inchirierea pajistilor comunale.
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.
Voisan Ovidiu – consilier local – intervine inainte de prezentarea intregii documentatii si a
caietului de sarcini si propune sa se constituie o comisie din randul consilierilor locali care sa
analizeze caietul de sarcini si documentatia.
Acesta propune in comisie sa faca parte consilierii Trif Florin si Savu Gheorghe
Petru.

Trif Florin propune ca in aceasta comisie sa faca parte si Voisan Ovidiu.
Primarul Comunei Pianu solicita inscrierea la cuvant si atentioneaza asupra faptului ca
documentatia nu a fost citita in Consiliu Local de catre presedintele de sedinta deoarece
domnul consilier Voisa Ovidiu a intervenit fara sa i se fi dat cuvantul si adresandu-se
consilierilor le spune : proiectul este al meu , l-am initiat , puteti sa-l aprobati sau sa-l
respingeti, dar daca faceti circ ca si anul trecut sa aveti grija ca termenul pentru licitatie este
scurt si sa nu veniti sa spuneti iar ca din cauza mea nu puteti incheia contractele din nou.
Voisan Ovidiu – consilier local –declara ca de fapt prin propunerea formulate de el intentia
este sa analizeze mai in detaliu caietul de sarcini si nu sa respinga .
Petruse Marin Ioan –primar – daca proiectul de hotarare pe care l-am initiat nu este aprobat
inseamna este respins .
Catargiu Cristina – secretarul Comunei Pianu – domnu primar a initiat acest proiect de
hotarare , a lucrat la intocmirea lui impreuna cu aparatul de specialitate iar pentru alta sedinta
va fi vorba de un alt proiect fie ca il initiati dumneavoastra domnii consilieri , fie ca initiaza
iar domnul primar. In aceasta sedinta prin interventia facuta nu ati dat voie consilierilor locali
sa isi insuseasca continutul proiectului initiat pentru astazi.
Voisan Ovidiu – consilier local –noi vrem doar sa analizam in detaliu caietul de sarcini si sa
venim cu propuneri de modificare acolo unde consideram de cuviinta si propun ca , comisia
desemnata sa se intruneasca luni in data de 16 martie 2015 ora 13:00 la sediul Primariei Pianu
pentru a face aceasta.
In concluzie, se amana acest proiect.
8. proiectul de hotărâre privind Punctul 1 – Privind mandatarea Consiliului Local al
comunei Pianu sa-l angajeze ca aparator pe domnul avocat Ion Mirel care sa asigure
consultanta si asistenta de specialitate si sa reprezinta interesele Consiliului Local Pianu
in dosarul nr.5099/107/2014 aflat pe rolul Tribunalului Alba, Sectia de Contencios
Administrativ, Fiscal si de Insolventa si in toate cauzele conexe in care unitatea
administrativ-teritoriala va fi parte in instanta ,
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre initiat de un grup de consilieri
locali format din Voisan Ovidiu Adam, Trif Florin, Tomusca Ioan, Trifa Ioan, Bucuran
Cristian Ionel si Rusu Simion , expunerii de motive şi raportului de specialitate intocmit de
secretarul Comunei Pianu. Comisia nr.3 pe domenii nu a dat aviz favorabil proiectului.
Proiectul nu este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan.
Petruse Marin-Ioan – primar – un grup de consilieri au semnat chemarea mea in garantie
consider ca nu au decat sa-si angajeze avocat in nume propriu care sa nu fie platit din banul
public. Acesti consilieri aveau interese personale prin asociatiile in care sunt implicati si nu
pot participa nici macar la vot in plenul Consiliului Local . E ilegal si continuati cu
ilegalitatile.
Voisan Ovidiu - consilier local – se adreseaza consilierilor locali spunand ca - d-na secretara
in loc sa fie de partea noastra, nu a vrut sa puna stampila consiliului local pe intampinarea
semnata de o parte dintre noi si chiar a facut plangere la instanta de judecata ca am amenintato . Cu ce a fost amenintata, sa ne spuna…
Catargiu Cristina – secretarul comunei Pianu – cu mai multe, am formulat o adresa detaliata
despre aceasta ( cu nr.5472/19.12.2014 ) care era destinata primarului si consiliului local.
In privinta proiectului initiat mentionez faptul ca prin angajarea avocatului Ion
Mirel practic pentru serviciile sale de consultant si asistenta de specialitate , i se da acestuia
un cec in alb din banul public . Consider ca grupul de consilieri desemnati cu alegerea

avocatului care sa reprezinte Consiliul Local in dosarul 5099/107/2014 ar fi trebuit sa vina cu
trei oferte de la trei avocati reprezentand onorariul solicitat de acestia.
Voisan Ovidiu - consilier local –intervine si declara ca o sa il plateasca el din banii proprii pe
avocatul Ion Mirel.
Catargiu Cristina – secretarul comunei Pianu –nu puteti face asta deoarece in baza proiectului
pe care l-ati initiat cel care angajeaza este Consiliu Local Pianu si plata se face din bugetul
local.
Se supune la vot proiectul initiat si acesta este aprobat cu vot pentru de catre
consilierii : Savu Gheorghe Petru , Rusu Simion, Bucuran Cristian Ionel, Trifa Ioan, Voisan
Ovidiu, Trif Florin si Muntiu Ioan. Se abtin consilierii locali Dobra Ioan, Cujerean Gheorghe,
Candroiu Ana , Alion Dumitru, Ciucur Viorel. Consilierul Tomusca Ioan este absent.
Petruse Marin-Ioan – primar – il intreaba pe domnul Muntiu Ioan de ce este de acord cu
adoptarea acestei hotarari care este impotriva primarului si este ilegala.
Muntiu Ioan – consilier local – raspunde ca este si el chemat in judecata fiindca a semnat
hotararea atacata in instant si doreste angajarea oricarui avocat ca sa se rezolve problema.
In urma votului se aproba cu 7 voturi “pentru” , si 5 abtineri, proiectul asa cum a
fost initiat adoptand hotărârea nr.33
II. Predarea Raportului Anual de activitate
a consilierilor locali şi a
viceprimarului (conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep.,
Doamna consilier Candroiu Ana isi depune raportul de activitate dintre consilierii
carora li sa reamintit obligatia de depunere.
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 consilierii Voisan Ovidiu Adam si
Dobra Mariu Ion ramanand sa mai predea Rusu Simion si Tomusca Ioan.
IV. Aducerea la cunostiinta al Consiliului Local Pianu a Deciziilor Curtii de
conturi a Romaniei – Camera de Conturi a judetului Alba.
Dupa lecturarea inceputului, domnii consilieri nu mai doresc sa le fie prezentate in
continuare si la initiativa domnului consilier Voisan Ovidiu urmeaza prezentarea altor acte de
la dosar.
V.
Răspuns la cereri şi alte diverse .
1.PAROHIA ORTODOXA PIANU DE SUS I reprezentata de preot paroh Deac Gheorghe cu
sediul in Pianu de Sus , STR. Principala, nr.90, Comuna Pianu ,jud.Alba. CF 7312263
S.) solicit un ajutor financiar in valoare de 2.000 lei intrucat in urma inundatiei de la reteaua
de apa care a avut loc la casa parohiala in data de 24.01.2015 sa deteriorate in totalitate
parchetul iar partial mobilierul si alte obiecte casnice necesitand totodata sa fie zugravit tot
parterul casei parohiale si facute alte multe remedieri.
R.) Am luat act de solicitarea dumneavoastra si in functie de sumele disponibile in bugetul
local pentru anul 2015 va vom acorda ajutor pentru realizarea reparatiilor ce trebuiesc facute
in urma inundatiei de la reteaua de apa care a avut loc la casa parohiala. Solicitam sa aduceti
facturi si/sau alte acte doveditoare.
2.) NASTA TITU, Plaiuri, nr. 8,Comuna Pianu, jud Alba.
S.) Solicita brazii uscati din curtea scolii din Plaiuri pentru a fi curatat locul.
R.)Se aproba solicitarea brazilor din curtea scolii din Plaiuri . Pentru taiere sa va adresati
Ocolului Silvic Valea Pianului RA daca este necesara marcarea.
3.) ION RAFILA MARIA, in calitate de curator al doamnei Candroiu Ileana din Pianu
de Sus, nr.520, com. Pianu, jud.Alba .
S.) solicita un ajutor constand in 3 mc lemn de foc cu titlu gratuit pentru doamna Candroiu
Ileana – persoana cu handicap grav.

R.) Se aproba cererea formulate, iar pentru ridicarea lemnului trebuie sa se adreseze cu
aprobarea scrisa Ocolului Silvic Valea Pianului RA.
4.)COOPERATIVA DE CONSUM VINTU DE JOS
S.)solicita depunerea unei documentatii la Prefectura Alba pentru atribuire teren prin Ordinu
Prefectului.
R.)pentru terenul la care faceti referire exista o cauza in instant astfel ca trebuie asteptat pana
la solutionarea data de instant.
*Secretarul comunei Pianu doamna Catargiu Cristina prezinta copia Hotararii Civile
NR. 1/2015 pronuntata la 13.01.2015 de Judecatoria Sebes prin care se respinge actiunea
civila formulate de reclamanta COOPERATIVA DE CONSUM VINTU DE JOS impotriva
paratilor COMUNA PIANU si CONSILIUL LOCAL al COMUNEI PIANU – cu drept de
apel in 30 de zile de la comunicare.
5.) CUTITAR MIHAELA, Pianu de Jos, nr.473 F, com. Pianu, jud.Alba .
S.) solicita concesionarea a 10 mp teren in locul numit Carari.
Alion Dumitru – viceprimar – am fost la fata locului iar terenul este domeniul public, nu avem
cum sa ii dam.
R.)cererea dumneavoastra nu se aproba.
6.) CIONTEA VASILE, Pianu de Jos, Str. Closca, nr.335, com. Pianu, jud.Alba .
S.)arata ca are de platit la bugetul local o amenda de circulatie din 2.05.2013 in valoare de 10
milioane vechi si impozitul pe casa si gradina cu care este restantier si solicita ajutor.
R.)nu stim cum sa va putem ajuta .
7.) BORTES ALEXANDRA, din Pianu de Jos, nr.91, com. Pianu, jud.Alba.
.
S.) solicita indemnizatie lunara intrucat este persoana cu handicap grav.
R.)se aproba incepand cu luna aprilie 2015 iar in acest sens primarul comunei va da o
dispozitie .
8.) SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS – comunica Consiliului Local faptul ca
doamna Mirion Maria sa pensionat la limita de varsta incepand cu data de 1.02.2015 iar
Consiliul de Administratie al scolii in sedinta din 2.03.2015 a hotarat incadrarea doamnei
Mirion Maria pe postul pe care a fost incadrata inainte de pensionare, in conformitata cu
prevederile Legii nr.134 din octombrie 2014, pana la deblocarea posturilor dar nu mai tarziu
de 2.03.2016.
9.) SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS
S) solicită decontarea abonamentelor de transport pe lunile ianuarie si februarie 2015.
R) se aproba cu unanimitate de voturi.
*Secretarul comunei Pianu doamna Catargiu Cristina prezinta copia Hotararii Civile
NR. 2335/2014 pronuntata la 12.11.2014 de Tribunalul Alba prin care se respinge cererea de
chemare in garantie a Consiliului Local Pianu formulate de ISJ Alba – cu drept de apel in 10
de zile de la comunicare.
Preşedintele de şedinţă Trifa Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la cuvânt,
declară şedinţa încheiată .
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