PROCES VERBAL

Încheiat azi, 23.06.2014, ora 15:00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr.85 emisă la 17.06.2014.
Dispoziţia nr.85/2014 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.2681/23.06.
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.
La şedinţă participă 12 din cei 13 consilieri locali și Bucur Savu -delegatul satului
Plaiuri. Domnul Ciucur Viorel, consilier local, a depus o cerere de motivare a absenței de la
sedința Consiliului Local Pianu, înregistrată sub nr.2070/23.06.2014, întrucât trebuie să
meargă la tratament în stațiune. Consiliul Local Pianu aprobă cu unanimitate de voturi cererea
de motivare a consilierului Ciucur Viorel.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan și secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina.
Ședința fiind publică, la aceasta sunt prezenți și cetățenii : Mărghitan Mircea din
Pianu de Sus, nr.382, Bogdan Ioan din Sebes, Marta Nicolae – Pianu de Jos, nr.287, Alion
Alin – contabil al OS VL Pianului RA și șeful OS VL Pianului RA – ing.Ghibu Iancu,
Întrucât luna mai 2014 a fost a treia lună în care domnul consilier Rusu Simion a fost
presedinte de sedinta, domnul Savu Georghe Petru a fost propus de domnul consilier Rusu
Simion pentru a conduce lucrarile de sedinta ale consiliului local in lunile iunie 2014 – august
2014.
Se supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de voturi, adoptanduse astfel hotararea nr.48 în temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001, republicată .
Președintele de ședință – Rusu Simion 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 solicita Consiliului Local aprobarea
modificarii a două titluri ale proiectelor de hotarare, respectiv: proiectul cu nr.2 privind
Aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a 2439 mp teren inscris in CF
nr.73135 Pianu situate in Pianu de Sus, str.Bisericii, nr.1K, comuna Pianu, judetul Alba, pe o

perioada de 10 ani si proiectul cu nr. 5 privind Aprobarea scoaterii la licitatie a concesionarii
Serviciului Public de salubrizare, modificandu-le astfel:
Proiectul numarul 2 - Aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a 2439 mp teren
inscris in CF nr.73135 Pianu situate in Pianu de Sus, str.Bisericii, nr.1K, comuna Pianu,
judetul Alba, pe o perioada de 10 ani si
Proiectul numarul 5 - Aprobarea scoaterii la licitatie Serviciului Public de salubrizare.
Se supune la vot aprobarea modificării titlurilor celor două proiecte de hotărâre
specificate de d-l primar, și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan solicita, în temeiul art.43(1) din
Legea nr.215/2001, republicată, Consiliului Local aprobarea întregii ordinii de zi cu
modificările aprobate, aceasta având următorul conținut :
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind :
1.Rectificare bugetara pe anul 2014;
2. Aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a 2439 mp teren inscris in CF nr.73135
Pianu situate in Pianu de Sus, str.Bisericii, nr.1K, comuna Pianu, judetul Alba, pe o perioada
de 10 ani;
3.Aprobarea listei de preturi pentru licitatie de masa lemnoasa la Ocolul Silvic Valea Pianului
RA;
4.Aprobarea avizului conform nr.7367/44 din 18.12.2013 privind organizarea retelei scolare
de pe raza comunei Pianu;
5. Aprobarea scoaterii la licitatie Serviciului Public de salubrizare.
II.Prezentarea, Raportului semastrial de evaluare a capacitatii de aparare impotriva
incendiilor, pentru aprobare;
III.Decizia Curtii de Conturi a Judetului Alba nr.17/25.04.2014 privind inlaturarea
deficientelor constatate in urma controlului la RA Ocolul Silvic “Valea Pianului” Pianu informare;
IV.Prezentarea, anexelor la contractelede mandate ale membriilor Consiliului de
administratie a Ocolului Silvic Valea Pianului RA, cu criteriile si obiectivele de indeplinit pe
anul 2014, pentru aprobare;
V.Prezentarea, bilantului, raportului de gestiune si hotararea privind repartizarea
profitului net, pentru aprobare;
VI. 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.49 cu 12 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1. proiectul de hotărâre privind Rectificare bugetara 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 hotarare, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de
specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se
aprobă cu 12 voturi “pentru”.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera a) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea
nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.50 cu 12 voturi “pentru”.
2. proiectul de hotărâre privind Aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii a
2439 mp teren inscris in CF nr.73135 Pianu situate in Pianu de Sus, str.Bisericii,
nr.1K, comuna Pianu, judetul Alba, pe o perioada de 10 ani

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, Extrasului de CF nr.73135
Pianu, cererea cu nr.2511/10.06.2014 a d-lui Pleșa Dan Călin si Hotararea nr.32/23.04.2014
privind aprobarea documentatiei de dezlipire si scoaterea la licitatie in vederea inchirierii
imobilului dezlipit.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot 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, republicată adoptă hotărârea nr.51 cu 12 voturi “pentru”.
3. proiectul de hotărâre privind Aprobarea listei de preturi pentru licitatie de masa
lemnoasa la Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, anexelor
la proiectelor de hotarare, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de
specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu 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.52 cu 12 voturi “pentru”.
4. proiectul de hotărâre privind Aprobarea avizului conform nr.7367/44 din 18.12.2013
privind organizarea retelei scolare 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 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.53 cu 12 voturi “pentru”.
5. proiectul de hotărâre privind Aprobarea scoaterii la licitatie Serviciului Public de
salubrizare.
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, caietului de sarcini pentru
concesionarea serviciului public de salubrizare al comunei Pianu, judetul Alba si anexelor la
caietul de sarcini.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu 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.54 cu 12 voturi “pentru”.

II.Prezentarea, Raportului semestrial de evaluare a capacitatii de aparare impotriva
incendiilor, pentru aprobare;
Se aproba cu 12 voturi “pentru”.
III.Decizia Curtii de Conturi a Judetului Alba nr.17/25.04.2014 privind inlaturarea
deficientelor constatate in urma controlului la RA Ocolul Silvic “Valea Pianului”
Pianu - informare; Adresa nr.1004/25.04.2014 a Camerei de Conturi a județului Alba.
Domnul Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA prezinta pe scurt aceasta informare.
Domnul consilier Voisan Ovidiu a solicitat sa fie prezentata pe scurt si sa nu o
lectureze integral. Ceilalti consilieri au consimtit tacit. Consilierii nu au obiectiuni,
nici comentarii de vre-un fel.
IV.Prezentarea, anexelor la contractelede mandate ale membriilor Consiliului de
administratie a Ocolului Silvic Valea Pianului RA, cu criteriile si obiectivele de indeplinit pe
anul 2014, pentru aprobare;
Prezentarea acestora este facuta de seful OS VL Pianului, domnul Ghibu Iancu.
Se aproba, vor fi semnate de reprezentantul comisiei locale , presedintele de sedinta
domnul Savu Petru Gheorghe.
V.Prezentarea, bilantului, raportului de gestiune si hotararea privind repartizarea
profitului net, pentru aprobare;
Prezentarea bilantului o face seful OS VL Pianului RA - Ghibu Iancu.
Domnul consilier local Tomusca Ioan se intreaba cat sunt cheltuielile si cat din ele
sunt cheltuieli cu personalul.
Raspunde sef OS VL Pianului , domnul Ghibu Iancu.
Domnul Rusu Simion – consilier local – intreaba daca profitul e mai mic sau mai mare
decat anul trecut.
Raspunde sef OS VL Pianului , domnul Ghibu Iancu.
Dobra Ioan – consilier local – in ce ati facut investitii?
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – pod Strungari, amenajamente silvice, plantatii.
Urmeaza sa cumparam telefoane pentru informatii stocate intr-un mediu securizat.
Tomusca Ioan – consilier local – consider ca profitul este mic la ocol.
Ghibu Iancu - sef OS VL Pianului RA – gratuitatile, prestatiile efectuate cu utilajele care inca
nu sunt facturate, incarcat-transportat-adus masa lemnoasa, facut șanț, care toate acestea sunt
bani,
Dobra Ioan – consilier local – la banii ăștia de profit taiem padurea degeaba.
Cat lemn se taie?
Ghibu Iancu - sef OS VL Pianului RA – 12.000 mc. Doar fata de proprietar nu am facturat,
fata de terti am facturat intotdeauna.
Tomusca Ioan- consilier local – legal, nu va justificati nici dumneavoastra , nici primaria
pentru lucrarile prestate.
Ghibu Iancu - sef OS VL Pianului RA – pot sa pun oricand documentatia la dispozitie.
Tomusca Ioan- consilier local – de acum incolo orice lucrare executata de ocol, daca e cu titlu
gratuit trebuie sa treaca prin Consiliul local sau daca nu are loc inca sedinta de Consiliu si
trebuie o lucrare de urgenta sa facturati. Cu titlu gratuit se fac lucrarile facute numai cu
incuviintarea Consiliului local, toate celelalte se vor factura.
Ghibu Iancu - sef OS VL Pianului RA – prețul lemnului catre populatie e la nivelul anului
2008 si acordăm lemn gratuit la scoli, biserici si persoanelor cu handicap grav.
VI. Răspuns la cereri şi alte diverse .
1) Cosma Remus, Pianu de Sus, nr.443B, jud.Alba.

S) solicită aprobarea unei indemnizatii lunare incepand cu luna iulie 2014 in baza
Certificatului de incadrare in grad de handicap nr.3130/23.04.2014, anexat la cerere.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi indemnizatie lunara pentru persoana cu handicap grav
incepand cu luna iulie 2014.
2) Asociatia sportiva comunala WHITE-GREEN PIANU 2013
S) Solicita sprijinul in vederea amenajarii suprafetei de jos, prin ierbicidare, decopertare,
nivelare si insamantare cu gazon.
Bogdan Ioan – din Sebes – specialist adus de Nicolae Marta prezinta modul de realizare
- imprastiere seminte , ingrasamant, ierbicidare, prelucrare mecanica a solului, adaos
pamant fertil, 38.285 lei suma totala la gata daca va permiteti.
Marta Nicolae – eu am douazeci de tineri fotbaliști din comuna Pianu, și pentru ei cerem ce
cerem.
Savu Petru Gheorghe – consilier local – proiectul e ca pe viitor sa avem doar copii din Pianu.
Cujerean Gheorghe – consilier local – noi nu suntem impotriva, dar e vorba de bani.
Tomusca Ioan – consilier local – ce se va face cu terenul dupa insamantare?
Marta Nicolae – o sa platim noi chestia de irigat, dar avem nevoie sa se insamânțeze terenul
professional ca să rezulte gazon, asta e solicitarea pe care am formulat-o catre dumneavoastra.
Tomusca Ioan – consilier local – fac o propunere in principiu, eu personal sunt de accord cu
solicitarea dar trebuie sa identificam sumele. Sa verificam sursa de bani si nu e scumpă
lucrarea, daca sunt bani.
Marta Nicolae – e importanta perioada aceasta să se execute lucrarea, ca orice zi conteaza.
Cujerean Gheorghe – consilier local – nu am fi impotriva dar e vorba de multi bani, nu putem
ca suntem frânați de bani.
Muntiu Ioan – consilier local – terenul nu e rau.
Marta Nicolae – altii au facut cate ceva, fie din fonduri europene, fie fonduri proprii, fie
donatii. Sa aiba si Pianu un teren de care sa se poata mandri si sa se tina meciuri aici.
Dobra Ioan – consilier local – sa sponsorizeze domnul consilier Tomusca Ioan ca tot va avea
bani din asociatie.
3) Asociatia sportiva comunala WHITE-GREEN PIANU 2013
S.) solicita sprijinul si ajutorul financiar pentru inca un an prin acordarea sumei de 1500
lei/luna, timp de 12 luni, incepand cu luna august 2014.
R.) Se aproba prelungirea sprijinului financiar pe inca un an, incepand cu luna august 2014
pentru acoperirea cheltuielilor cu arbitrajul, asistenta medicala, etc, prin acordarea sumei de
1.500 lei lunar. Sprijinul financiar se acorda in continuare tot prin O.S.VL. Pianului RA din
profitul datorat de ocol bugetului local al comunei Pianu.
Se aproba cu unanimitate de voturi.
4) Trif Anuta, Pianu de Jos, nr.274, jud.Alba
S) solicită 3 mc lemn de foc pentru anul 2014.
R) Se aproba cu titlu gratuit cantitatea de 3 mc lemn de foc pentru activitatea ce o desfasoara
ca si custode la Sala de Expozitie Etnografica Pianu. Pentru ridicarea lemnului doamna se va
adresa domnului Ghibu Iancu, seful OS VL Pianului RA.
5.) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE OVINE PIANU.
S.)NOTIFICĂRILE cu nr.2546 și 2547 din 12.06.2014 prin care solicită toate documentele
pentru pasunea Fatara.
Tomușca Ioan – consilier local și președintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Pianu –
solicit să i se răspundă daca s-a eliberat de catre primaria Pianu vre-o adeverinta catre APIA
pe munții Paltina , Titianu , Gruișor. De ce in decursul anilor , primaria Pianu ca proprietar
nu a intervenit sa ia subventiile pe acele pășuni ? Pentru că noi, uite, am putut. Totodată
solicit ca d-na avocat Ion Aurora – vicepreședinte al Asociatiei Crescatorilor de Ovine Pianu
și ing.topo Olteanu Cristian să fie imputerniciti in toate demersurile ce trebuie sa le facă

pentru obtinerea muntilor Paltina , Titianu , Gruișor. Cheltuielile cu intabularea le suporta
proprietarul.
R.) Consiliul Local este de acord cu unanimitate de voturi ca angajatii de specialitate din
cadrul primariei Pianu sa va puna la dispozitie documentele solicitate pentru pasunea Fațara,
documente care v-or fi anexate adresei de răspuns , respectiv:
-situatie intocmita de angajatul primariei – ing.Coman Vladimir privind pasunea Fatara cu
referire la numerele cadastrale, suprafete si particulari.
-copie dupa Registrul cadastral din 1976 evidentiind pasunea Fațara
-copie dupa Harta cadastrala evidentiind pasunea Fațara.
-copie dupa extras CF 70056 Pianu
Totodată, o comisie formata din Alion Dumitru – viceprimar al comunei Pianu,
Coman Vladimir – ing.agronom angajat al primariei Pianu si Popa Ioan – paznic pasuni
comunale (care este comisia de specialitate ) se va deplasa cu d-voastră in teren , in ziua pe
care o veti indica, pentru punerea in posesie a păsunilor.
6) Cetateni de pe strada Bisericii – Pianu de Sus
S.) solicita demersurile necesare pentru rezolvarea problemei scurgerii apei meteo.
Voișan Ovidiu – consilier local – s-a tot vorbit despre asta și nu s-a rezolvat
Tomușca Ioan – consilier local – am eu solute acolo. Pe fundul șanțului de la olău dacă băgăm
tub .
R.) am îndreptat această reclamație și către alte instituții și la verificare v-or venii specialiști
care se v-or pronunța și eventual v-or da sancțiuni dacă nu s-a executat/proiectat corect.
7) Parohia Ortodoxa Rachita, Filiala Strungari
S.) solicita cu titlu gratuit 25 mc rasinoase.
R.) Se aproba cu titlu gratuit cantitatea de 25 mc lemn rasinoase pentru plata catre domnul
Aloman Dumitru a executiei manoperei a realizarii sarpantei bisericii parohiale Strungari.
Pentru ridicarea lemnului se adreseaza OS VL Pianului RA.
8)Mihu Ana, Purcareti, nr.106, jud.Alba
S.) solicită cu titlu gratuit lemnul de foc. Depune copia Certificatului de incadrare in
handicap.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi acordarea unui ajutor din partea Consiliului Local
Pianu sub forma aprobării cu titlu gratuit a cantității de 3 mc lemn de foc. Valoarea lemnului
acordat cu titlu gratuit se va reține de către ocol din profitul datorat bugetului consiliului local.
Pentru ridicarea lemnului beneficiara ajutorului se va prezenta la OS VL Pianului RA.
9) Cutitar Mihaela, Pianu de Jos, str.Crisan, nr.473, jud.Alba
S.) solicita a se aproba loc pentru casa in locul numit “Carari” deoarece a stat cu chirie si va
urma sa elibere imobilul pana in toamna.
R.) Referitor la solicitare, se va verifica a cui este terenul solicitat.
10)Voisan Pavel, Pianu de Sus, nr.482, jud.Alba
S.) Solicita returnarea banilor pentru materialele solicitate in cererea anexata.
R.) Se aproba returnarea banilor pentru materialele conform copiei dupa chitanta anexata.
11)PAROHIA ORTODOXA, Pianu de Sus, nr.2, jud.Alba
S.) Solicita un ajutor financiar pentru lucrarea de investitii-constructie capela mortuara si sala
de pomeni.
Tomusca Ioan – consilier local – va trebui gasita o formula si o prima transa.
R.) Doamna secretar a spus domnului preot ca deoarece a fost present la sedinta se consideră
că a luat cunostiinta de raspunsul Consiliului Local.
Alte discuţii purtate:
Se deconteaza abonamentele de transport a cadrelor didactice, lipseste cererea, sunt doar
pontaje de prezenta.

Tomusca Ioan – consilier local – propun ca masinile primariei sa circule doar cu foaie de
parcurs si ordin de deplasare si stationarea masinilor in curtea primariei.
Petruse Marin-Ioan – primar – cu ordin de deplasare si foaia de parcurs e legal, dar a staționa
în curtea primăriei nu consider că este înțelept. În caz de situații de urgență, că se întâmplă un
incendiu sau altceva, trebuie intervenit de urgență și luate măsuri, cred că doriți cu toții dacă
vă i-a foc casa să se intervină de urgență.
Cujerean Gheorghe – consilier local – nu e corect ce cereți, ca ne-au fost furate piese de la
masinile depozitate in curte. Nu sunt de acord.
Dobra Ioan – consilier local – o mare parte din vina cu pasunile e vina noastra, a
dumneavoastra domnule Tomusca Ioan, cearta cu parintele Rusu Mircea Gheorghe –
președintele Asociației Crescătorilor de Ovine ”Lacon” .
Preşedintele de şedinţă Savu Gheorghe Petru, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri
la cuvânt, declară şedinţa încheiată .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Savu Gheorghe Petru

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
Jr. Catargiu Cristina

