PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26.02.2014, ora 14:30, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr.48 emisă la 20.02.2014.
Dispoziţia nr.48/2014 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.760/24.02.
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 13 din cei 13 consilieri locali.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina si seful OS VL Pianului RA - ing.Ghibu Iancu.
Intrucat luna februarie 2014 a fost a treia luna in care domnul consilier Muntiu Ioan a
fost presedinte de sedinta, domnul Rusu Simion a fost propus de domnul consilier Muntiu
Ioan pentru a conduce lucrarile de sedinta ale consiliului local in lunile martie 2014 – mai
2014.
Se supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de voturi, adoptanduse astfel hotararea nr.14.
Președintele de ședință – Muntiu 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.
Titlul proiectului de hotarare nr.2 – Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii “COMPLEX DE SERVICII INTEGRATE PIANU –
MODERNIZARE INTERNAT/CASA DIN MUNTE” se va inlocui si se va numi astfel:
Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii “MODERNIZARE
SPATIU AFERENT TABEREI DE INCLUZIUNE SOCIALA DIN CADRUL CENTRULUI
EDUCATIV “CASA DIN MUNTE” STRUNGARI”
Primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan solicita Consiliului Local
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul:
- Stabilirea trupurilor de pasunat pe anul 2014 – motivul pentru care s-a suplimentat ordinea
de zi cu acest proiect este pentru a putea fi folosit in procedura de licitatie pentru inchiriere a
pasunilor comunale, cat si pentru a stabili foarte clar pentru persoanele interesate modul de
utilizare a pasunilor comunale.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi, suplimentarea ordinii de zi cu
un proiect de hotarare, si astfel ORDINEA DE ZI va avea urmatorul cuprins :
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind :
1.Aprobare Studiu de Fezabilitate pentru AMENAJARE LOC DE JOACA SI PETRECERE
A TIMPULUI LIBER ;

2.Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii “MODERNIZARE
SPATIU AFERENT TABEREI DE INCLUZIUNE SOCIALA DIN CADRUL CENTRULUI
EDUCATIV “CASA DIN MUNTE” STRUNGARI”;
3.Aprobarea necesarului de material lemons pentru institutiile de pe raza comunei Pianu;
4.Curatirea santurilor din comuna Pianu;
5.Desemnarea celor doi reprezentanti ai consiliului local al comunei Pianu pentru alegerea
delegatului satesc;
6.Aprobarea listei de preturi pentru licitatie de masa lemnoasa la Ocolul Silvic Valea Pianului
RA;
7.Stabilirea trupurilor de pasunat de anul 2014.
II.Predarea Raportului Anual de activitate a consilierilor locali care nu le-au predate
inca (conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep. : Fiecare consilier local, precum si
viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport annual de activitate, care va fi facut
public prin grija secretarului);
III.Prezentarea adreselor Institutiei Prefectului Judetului Alba;
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.15 cu 13 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1. proiectul de hotărâre privind Aprobare Studiu de Fezabilitate pentru AMENAJARE
LOC DE JOACA SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER ;
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărâri.
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: Rusu Simion si Petruse Marin-Ioan.
Rusu Simion – consilier local – pe no ice ne costa?
Petruse Marin-Ioan – primar – pentru noi este 100 % nerambursabil. Pe acest tip de
finantare mergem doar noi fara concurenta fiindca ne incadram astfel.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se
aprobă cu 13 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.16 cu 13 voturi “pentru”.
2. proiectul de hotărâre privind Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii “MODERNIZARE SPATIU AFERENT TABEREI DE
INCLUZIUNE SOCIALA DIN CADRUL CENTRULUI EDUCATIV “CASA DIN
MUNTE” STRUNGARI”
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 – azi am fost la Cluj, maine pot sa merg sa ridic expertiza.
Daca vrem sa acreditam mansard trebuie sa acreditam la antiindifuzate si extinderi pe
vertical a internatului.
Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se
aprobă cu 13 voturi “pentru”.

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera e) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea
nr.215/2001, republicată adoptă hotărârea nr.17 cu 13 voturi “pentru”.
3. 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.
Se fac inscrieri la cuvant: Ghibu Iancu.
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – propun sa le depozitam la institutiile publice
beneficiare. Pentru lemnul angajatilor de la ocol, primarul va initia proiectul.
Cujerean Gheorghe – consilier local – propune a se acorda 4 mc pentru incalzirea locuintei
protejate Sfanta Elena din Pianu de Jos, intrucat acolo sunt institutionalizate persoane
nevoiase cu usoare tulburari psihice.
Se supune la vot si se aproba propunerea domnului consilier Cujerean Gheorghe.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa
cum a fost modificat prin propunerea domnului Cujerean Gheorghe şi se aprobă cu 13 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.18 cu 13 voturi “pentru”.
4. proiectul de hotărâre privind Curatirea santurilor din comuna 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.
Se fac inscrieri la cuvant: Rusu Simion si Petruse Marin-Ioan.
Rusu Simion – consilier local – ce se intampla pentru cetatenii care sunt plecati de la
domiciliu?
Petruse Marin-Ioan – primar – obligatiile care tin de casa, respective curatarea santului din
dreptul casei, a proprietatii revine proprietarului de imobil.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa cum
a fost inițiat şi se aprobă cu 13 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.19 cu 13 voturi “pentru”.
5. proiectul de hotărâre privind Desemnarea celor doi reprezentanti ai consiliului local al
comunei Pianu pentru alegerea delegatului satesc.
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.
Consilierii locali propun ca cei doi reprezentanti ail or sa fie consilierii din satele de
munte, respectiv Ciucur Viorel din Purcareti si Trif Florin din Strungari.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa cum
a fost completat cu cei doi reprezentanti şi se aprobă cu 13 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.20 cu 13 voturi “pentru”.

6. 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
proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de
specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant : Petruse Marin-Ioan si Ghibu Iancu.
Petruse Marin-Ioan – primar – in ce stadiu e amenajamentul?
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianul RA – stadiul conferintei a II-a.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa cum
a fost inițiat şi se aprobă cu 13 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.21 cu 13 voturi “pentru”.
7. proiectul de hotărâre privind Stabilirea trupurilor de pasunat de anul 2014
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 inscrieri la cuvant : Voisan Ovidiu, Tomusca Ioan, Trifa Ioan.
Voisan Ovidiu – consilier local – se adreseaza consilierului local Tomusca Ioan: dupa ce
achitati datoria la primarie cum dati banii inapoi la oameni, ca am auzit ca-i da inapoi in plic,
plus presiunile pe care le puneti pe ei, ca nu o sa mai iese cu oile in munte.
Tomusca Ioan – consilier local – raspunde: banii se dau prin cont bancar.
Voisan Ovidiu – consilier local – daca o sa iei Asociatia Crescatorilor de animale Pianu –
ciobanii Mihai Maniu si Ganea Nicolae ( zis si Martea ) vor fi luati in Asociatie, ei nu si-au
platit datoriile catre primarie.
Tomusca Ioan – consilier local – ei sunt in asociatie de la inceput.
Trifa Ioan – consilier local – cine a intocmit capul de tabel care umbla prin comuna pentru
semnaturi din casa in casa, ca Pienar zicea ca dumneavoastra l-ati trimis.
Tomusca Ioan – consilier local – nu eu l-am trimis.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa cum
a fost inițiat şi se aprobă cu 13 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.22 cu 13 voturi “pentru”.
II.Predarea Raportului Anual de activitate a consilierilor locali care nu le-au predate
inca (conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep. : Fiecare consilier local, precum si
viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport annual de activitate, care va fi facut
public prin grija secretarului);
Mentionam ca Consilierii Locali: Rusu Simion, Tomusca Ioan, Trif Florin si Voisan
Ovidiu-Adam nu si-au dat inca raportul de activitate.
III.Prezentarea adreselor Institutiei Prefectului Judetului Alba;
Secretarul comunei Pianu, doamna Catargiu Camelia-Cristina prezinta consilierilor
locali Adresele prefecturii cu nr.2699/G/SJ/2014 si nr.2698/G/SJ/2014.
IV. Răspuns la cereri şi alte diverse .
1) Alion Dumitru, viceprimarul comunei Pianu.

S) solicită aprobarea unei cantitati de 6 mc/persoana lemne de foc din padurea comunala
pentru personalul auxiliar din cadrul Primariei Pianu deoarece au participat dupa orele de
program la stingerea incendiilor si a altor activitati de pe raza comunei.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi aprobarea unei cantitati de 6 mc/persoana.
2) Ocolul Silvic Valea Pianului RA
S) Solicita a se stabili un mod correct pentru evidentierea si decontarea prestarilor servicii cu
utilajele din dotarea ocolului pentru efectuarea diverselor lucrari necesare comunei
(ex.aprovizionarea cu lemne pentru foc, diverse transporturi, dezapeziri, diverse lucrari cu
buldoescavatorul).
Petruse Marin-Ioan-primar- solicitam sa veniti cu o propunere legala de decontare a acestor
cheltuieli care pana la urma trebuiesc facturate si deduse din profit, sau cum considerati ca
este legal. Pentru aprobare in functie de propunerea pe care o sa o aduceti dumneavoastra o sa
initiez pentru luna viitoare un proiect de hotarare.
R.) Decontarea acestor cheltuieli trebuie facturata si dedusa din profit. Va fi aprobat luna
viitoare in urma initierii unui proiect de hotarare.
3) COOPERATIVA AGRICOLA – MIORITA BENICEANA, reprezentata de
presedinte – Iacsa Livia, Benic, nr.142.
S.) solicita acordul in vederea concesionareii/inchiriereii/arendarii pasunii alpine situate in
“Poarta Raiului” circa 40 ha, la un tarif mediu pe hectar.
Tomusca Ioan - consilier local – nu avem pasune sa dam la alti straini.
R.) Se vor analiza cererile cu privire la inchirierea de pasunat ce vor fi centralizate de comisia
aprobata in sedinta Consiliului Local Pianu din data de 27.09.2013, aceasta fiind desemnata sa
se ocupe de inchirierea pasunatului. Comisia este formata din: Alion Dumitru - viceprimar,
consilierii locali: Trifa Ioan, Dobra Marius-Ioan, Tomusca Ioan, Voisan Ovidiu Adam,
angajatii primariei: Coman Vladimir si Cristea Daniela. Raspunsul poate fi favorabil doar
daca nu sant cereri ale cetatenilor de pe raza comunei.
Au insa la prioritate la inchirierea pasunilor comunei Pianu, asociatiile si proprietarii
de animale de pe raza comunei Pianu.
4) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE – MONTANA PURCARETI,
reprezentata de domnul Carpinisan Savu, Purcareti, nr.44, jud.Alba
S) solicită concesionarea de pasune pentru animale inscrise in asociatia respectiva.
R) Se vor analiza cererile cu privire la inchirierea de pasunat ce vor fi centralizate de comisia
aprobata in sedinta Consiliului Local Pianu din data de 27.09.2013 aceasta fiind desemnata sa
se ocupe de inchirierea pasunatului. Comisia este formata din: Alion Dumitru - viceprimar,
consilierii locali: Trifa Ioan, Dobra Marius-Ioan, Tomusca Ioan, Voisan Ovidiu Adam,
angajatii primariei: Coman Vladimir si Cristea Daniela.
5.) ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE “VALEA PIANULUI”,
Purcareti, nr.40
S) solicită inchirierea trupurilor de pasune Margini din jos de Calea Ciorii, Zapozii, Fatara,
Grui, Obarsii, Colnici, Strungari, Dealul Lung, Magura, Tomnatec, Canciu (Poarta Raiului),
Dragsanu.
R) Se vor analiza cererile cu privire la inchirierea de pasunat ce vor fi centralizate de comisia
aprobata in sedinta Consiliului Local Pianu din data de 27.09.2013 aceasta fiind desemnata sa
se ocupe de inchirierea pasunatului. Comisia este formata din: Alion Dumitru - viceprimar,
consilierii locali: Trifa Ioan, Dobra Marius-Ioan, Tomusca Ioan, Voisan Ovidiu Adam,
angajatii primariei: Coman Vladimir si Cristea Daniela.
6.) PAROHIA ORTODOXA SEBES VI
S.) solicita sprijin prin cativa mc de lemn pentru ridicarea unei biserici in cartierul rromilor
din Sebes, jud.Alba.
R.) nu se aproba cu unanimitate de voturi.

7.) PAROHIA ORTODOXA ALBA IULIA “DEALU FURCILOR” reprezentata de
preot Tandea Sebastian.
S.) solicită bustean de brad pentru continuarea constructiei Bisericii cu Hramul Sfantul
Dimitrie Izvoratorul de Mir.
R.) nu se aproba cu unanimitate de voturi.
8) OFICIUL PAROHIAL ORTODOX PIANU DE JOS
S.) solicită un ajutor de 40 mc lemn (rasinoase)
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi cantitate de lemn pentru reparare acoperis si strane
(femei.)
9) Poienaru Patru Viorel, Pianu de Jos, nr.360, jud.Alba
S.) solicită terenul din fata casei mele de la nr.360 pentru a-l folosi ca gradina.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi ca gradina solicitata a fi data pentru vanzare.
10) Bodeanu Violeta-Mariana, Pianu de Jos, str.Toplinii, nr.361 A, jud.Alba
S.) solicita cumpararea terenului de langa casa cu suprafata de aproximativ 5-6 arii, noi
nemaiavand alt teren langa casa.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi cumpararea terenului solicitat.
11.) Poienariu Daniel-Nicolae, Pianu de Jos, nr.361, jud.Alba
S.) solicită aprobarea din din terenul proprietate private al comunei, din locul numit “Topli”
pentru a-si construe o locuinta.
Petruse Marin-Ioan – primar – am intentionat sa o atribuim cu titlu gratuit tinerilor pana in 35
de ani pentru constructive de casa. Daca stabilim ca le vindem vrem sa le scoatem la licitatie ,
sa stabiliti un pret daca vreti sa le dam tinerilor sub 35 de ani.
Tomusca Ioan – consilier local – eu sunt pentru vanzare
Voisan Ovidiu – consilier local – sunt pentru vanzare
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi ca proprietatea solicitata sa fie scoasa spre vanzare.
12.) Plesa Dan-Calin, Horea-Matisesti, nr.313, jud.Alba
S.) solicita concesionarea unei parcele de pasune situate in locul numit “Corn – la Grajduri”
pe vechiul amplasament al Fanarului unui banzic pentru debitat lemn pe o perioada de 5 ani.
R.) Consiliul Local au convenit ca domnul viceprimar Alion Dumitru si Domnul David
Silviu, responsabili de urbanism vor trebui sa mearga la fata locului pentru a vedea ce se poate
face.
13.) SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS
S.) solicită decontarea abonamentelor pe luna ianuarie 2014.
R.) Se aproba decontarea abonamentelor.
Alte discuţii purtate:
Marghitan Mircea – cetatean al comunei Pianu – despre masina primariei care transporta
gunoi: intreaba cine conducea masina si unde era dus acel gunoi.Depune foto cu masina care
transporta gunoi.
R) Gunoiul a fost dus la groapa de gunoi
Pamfilie –cetatean al comunei Pianu – prezinta problema cu tiganii si containerele de gunoi.
Declara ca acestia nu au containere cu tomberoane, nu platesc desi ar trebui sa plateasca ca si
ei sunt cetateni si fac gunoi uneori chiar mai mult decat altii.
Tomusca Ioan - consilier local – sa ii fortam sa faca contractual cu firma de salubritate.
Petruse Marin-Ioan – primar – fiind o categorie sociala cu problem financiare mai mari am
decis sa ducem 3 containere mari pentru institutii acolo si in acest fel comuna va fi mai curata.
Trebuie sa facem aceasta intrucat avem obligatia ca satele comunei sa fie curate si sa nu
ajunga gunoaie in rau.
Voisan Ovidiu – consilier local – adresa la politie sa ii urmareasca, trebuie speriati putin.
Rusu Simion – consilier local – camera de filmat, amendati, tomberoane metalice sa nu le
sparga.

Petruse Marin-Ioan – primar – sunt de parere totusi ca rezolvarea problemei pasnica si
eficienta este sa instalam acolo trei tomberoane pentru institutiile publice.
Tomusca Ioan – consilier local – problema cu santul ca nu are scurgere si au crapat casele ,
apa nu se scurge de la Neagu Steluta in jos, toata ziua vin cetateni la mine si imi semnaleaza
asta. Am zis ca o sa informez Consiuliul Local, La Dan plutonieru i-a crapat casa, au zis ca o
sa mearga sa ne reclame si in instanta.
Trebuie sa stabilim in comuna o viteza cu care sa se circule.
Petruse Marin-Ioan – primar – referitor la problema cu santul o sa chemam inca odata
proiectantii sa vada daca gasesc o solutie de rezolvare a problemei.
Tomusca Ioan – consilier local – cand se vor mai face lucrari in comuna sa nu se mai faca cu
utilaje ultraperformante ca sa nu mai afecteze casele.
Petruse Marin-Ioan – primar – o sa incepem introducerea apei pe strazile Principala si Macui
din Pianu de Sus. Lucram la intocmirea proiectului tehnic (pana in 17 martie) pentru strada
Principala, strada Gruiete – Dupa Gradini sa introducem initial doar apa ca avem nevoie de
apa si lucrarea se va executa mai repede decat daca ar fi lucrare mixta apa-canalizare. Pentru
strada Principala din Pianu de Sus va fi apa si canalizare ca trebuie sa spargem asfaltul si ne
obliga Consiliul Judetean Alba. Va urma sa consultam si cetatenii.
Tomusca Ioan – consilier local – de la Monument incolo cetatenii nu mai au apa. Nu mai
trebuie consultati, noi decidem, nu au apa si bagam apa fara canalizare ca apa e prioritara.
Petruse Marin-Ioan – primar – buldoescavatorul e pe SEAP la ANRMAP.
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – sambata organizam Balul vanatorilor – taxa 50
lei/persoana.
Marghitan Mircea – cetatean al comunei Pianu – denumirile strazilor sunt urate si fac referire
la placutele cu denumirile strazilor care au fost puse de curand de catre primaria comunei
Pianu pe toata raza comunei.
Petruse Marin-Ioan – primar – prin hotarare de Consiliu Local putem sa facem modificari de
nume de strazi.
Preşedintele de şedinţă Muntiu Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la cuvânt,
declară şedinţa încheiată .
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MUNTIU IOAN

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
CATARGIU CRISTINA

