PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.09.2014, ora 15.00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr. 135 emisă la 22.09.2014.
Dispoziţia nr.135/2014 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.3860/25.09.2014.
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 11 din cei 13 consilieri locali și delegatul satului Plaiuri – d-nul
Bucur Savu. Lipsesc consilierii locali Ciucur Viorel si Bucuran Cristian Ionel.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina, preot Floca Ioan si sef OS VL.Pianului RA ing.
Ghibu Iancu.
Intrucat luna august 2014 a fost a treia luna in care domnul consilier Savu Gheorghe
Petru a fost presedinte de sedinta domnul Tomusca Ioan ii urmeaza in ordine alfabetica, asa
cum s-a creat deja un obicei, astfel ca urmeaza ca acesta sa fie presedinte de sedinta in lunile
seprembrie-noiembrie 2014.
Se supune la vot propunerea facuta si se aproba cu 11 voturi “pentru”, adoptandu-se
astfel hotărârea nr.64.
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 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 Plan Urbanistic Zonal vizand “Construire fermă pentru creșterea bovinelor
(200 capete) ” avand ca beneficiar pe SC Tudy Sport SRL ;
3. Aprobarea Actului Adițional nr.1 la STATUTUL ASOCIAȚIEI și cuantumul cotizației
datorate ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “SALUBRIS ALBA” ;
4. Aprobarea lucrărilor de reparație la “ DRUM COMUNAL DC 275 STRUNGARIPLAIURI, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA ” ;
5. Aprobarea modificării Regulamentului de vânzare masă lemnoasă a Ocolului Silvic Valea
Pianului RA ;
6. Aprobarea listei de preţuri pentru licitaţie de masa lemnoasă la Ocolul Silvic Valea
Pianului RA .

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.65 cu 11 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 .
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan
Petruse Marin Ioan - primar – prezinta despre rectificarea bugetară.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot
şi se aprobă cu 11 voturi “pentru”
Astfel, IN TEMEIUL art 45(2)litera a) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea
nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.66 cu 11 voturi “pentru”.
2. proiectul de hotărâre privind Aprobarea Plan Urbanistic Zonal vizand “Construire
fermă pentru creșterea bovinelor (200 capete) ” avand ca beneficiar pe SC Tudy
Sport SRL.
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 .Totodată prezintă
documentatia pentru avizare prezentata de SC Tudy Sport SRL.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se
aprobă cu 11 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.67 cu 11 voturi “pentru”.
3. proiectul de hotărâre privind Aprobarea Actului Adițional nr.1 la STATUTUL
ASOCIAȚIEI și cuantumul cotizației datorate ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “SALUBRIS ALBA”
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 .La proiect sunt anexate Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de dezvoltare
intercomunitara Salubris Alba.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan
Petruse Marin Ioan - primar – este vorba de groapa ecologica de la Galda de Jos, foarte putine
comune din judetul Alba nu sunt in aceasta asociatie. Pentru servicii de salubrizare am
publicat licitatia pe SEAP, nu a venit nimeni la licitatie inca.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot așa
cum a fost inițiat şi se aprobă cu 11 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.68 cu 11 voturi “pentru”.

4. proiectul de hotarare privind Aprobarea lucrărilor de reparație la “ DRUM
COMUNAL DC 275 STRUNGARI-PLAIURI, COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA ”
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 , Adresa
nr.2185/22.09.2014 de la Ocolul Silvic Valea Pianului RA cu Devizul financiar de
intretinere drum comunal DC 275 Strungari-Plai
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan
Petruse Marin Ioan - primar – pentru ca Ocolul Silvic Valea Pianului RA sa isi poata
descarca aceasta cheltuiala cu rezolvarea drumului, lucrarile care se fac, se platesc din
profitul ce il datoreaza Ocolul Silvic Valea Pianului RA bugetului local al comunei
Pianu.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot
şi se aprobă cu 11 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.69 cu 11 voturi “pentru”.
5. proiectul de hotarare privind Aprobarea modificării Regulamentului de vânzare masă
lemnoasă a Ocolului Silvic Valea Pianului RA
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.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot
şi se aprobă cu 11 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.70 cu 11 voturi “pentru”.
6.proiectul de hotarare privind Aprobarea listei de preţuri pentru licitaţie de masa
lemnoasă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA .
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 . Solicitarea Ocolului Silvic VL Pianului RA de a fi initiat Proiectul de
hotarare, adresa primariei Pianu nr.3777/19.09.2014 formulata prin secretar Catargiu
Cristina catre OS VL Pianului RA si raspunsul acestuia cu nr.2184/22.09.2014 la adresa
facuta.
Proiectul este avizat de secretar
Se fac înscrieri la cuvânt: Dobra Marius Ioan, Tomusca Ioan, Petruse Marin
Ioan.
Dobra Marius Ioan - consilier local - in raportul curtii de conturi sunt 900 mil lei care sau pierdut.
Tomusca Ioan - consilier local - v-a trebui o garantie mult mai mare
Petruse Marin Ioan - primar – vom urmari sa initiem proiect de hotarare.in vederea
aprobarii unui regulament. Trebuie sa ne gandim in regulament sa stipulam cum sa ii
facem sa exploateze ce au licitat, sa nu liciteze doar lemnul bun si sa lase pe cel de
calitate inferioara.

Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot
şi se aprobă cu 11 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.71 cu 11 voturi “pentru”.
II. Răspuns la cereri şi alte diverse .
Ocolul Silvic Valea Pianului RA –reprezentat de sef ocol Ghibu Iancu - prezinta
RAPORTUL privind activitatea economica pe semestrul I al anului 2014.
Cereri :
1.FLOREA ELISAVETA- din Pianu de Sus, nr.175
S.) solicită acordare indemnizație lunară conform certificatului de încadrare de handicap grav
anexat
R.) se acordă indemnizație lunară persoanei cu handicap grav persoanei Florea Elisaveta
începând cu luna octombrie 2014.
2.) VINTILĂ GEORGE-Pianu de Sus, str.Pinilor, nr. 513 prin persoana împuternicită
(bunica) d-na Popa Maria.
S.) solicită acordare indemnizație lunară pentru persoana Vintilă George conform
certificatului de încadrare în grad de handicap grav anexat.
R.) se acordă indemnizație lunară persoanei cu handicap grav VINTILĂ GEORGE începând
cu luna octombrie 2014.
3.)STĂNILĂ DAN DUMITRU- Pianu de Sus, nr. 209
S.) solicită un ajutor în lemne respectiv 3 mc lemn foc întrucât este persoana cu handicap
grav conform certificatului de încadrare anexat.
R.) se aprobă 3 mc lemn de foc pentru persona cu handicap grav , ca ajutor din partea
Consiliului Local Pianu, iar lemnul trebuie ridicat de la O.S.Vl pianului R.A
4.)ALEX TAROCCO- Pianu de Jos, str. Horea nr. 1 H
R.) solicită amplasarea a unei oglinzi în intersecția drumului Pianu în direcția Sibișeni în
locul unde se intersectează cele două intrări și ieșiri a autostrăzii Deva-Sibiu, această cerere
fiind importantă pentru a putea evita accidente și orice situație nedorită.
Tomușca Ioan-consilier local- nu este drum comunal, trebuie vorbit cu cei de la drumurile
județene și acolo să se puna limita de viteză și indicatori.
Petruse Marin Ioan- primar- am să fac o adresă către Consiliul județean Alba.
R.) această solicitare rămâne în discuție deoarece va trebui să facem o adresă către Consiliul
județean Alba.
5.)PAȘCA EMILIA-Pianu de Jos,str. Crișan, nr. 396
S.) solicită 10 mc lemn brad pentru construcție deoarece în urma incendiului din data de
29.08.2014 a ars întreaga gospodărie, iar această solicitare fiindu-i utilă spre a-și acoperii
pagubele produse.
R.) se aprobă lemnul de brad pentu construcție personei în cauza pentru a putea acoperii
pagubele produse.
6.)TOMUȘCA IOAN-(consilier local) președintele de ședința -prezintă Consilierilor locali
ADRESELE Instituției Prefectului Județului Alba cu privire la controlul legalitații
Hotărârilor adoptate de Consiliul Local Pianu (ADRESE: Nr. 1163/1/G/SJ/14.08.2014-HCL
63/2014; Nr. 11693/G/SJ/18.08.201HCL 47/2014; Nr.11662/G/SJ/14.08.2014).
Tomușca Ioan- consilier local –consider că va trebui să mai facem o ședința pentru asta.

Alte discuţii purtate:
Petruse Marin Ioan - am trimis încă o notificare la Primăria Oraștioara , iar dacă nu ne va
răspunde v-om reporni proces în contencios dacă nu ne răspunde în 30 de zile.
Pentru HCL 63/2014- v-om modifica această hotărâre în ședința următoare în care avocatul
va fi angajat de Comuna Pianu la o sumă modică pentru a putea reprezenta comuna ca
avocat privitor la acea pășune .
Tomușca Ioan-consilier local- iar Asociația să îl plăteasca cu suma reală pe avocatul Mirel
Ioan fiindcă vrem recuperarea pașunii, să fie întăbulată pe comuna Pianu și toate pașunile.
Floca Ioan- preot in Pianu de Jos- mulțumesc consilierilor pentru sprijinul primit pentru
construirea capelei .
Ghibu Iancu – sef ocol solicit ca lucrările cu buldoexcavatorul să fie plătite de Primărie către
Ocol.
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

