PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30.07.2014, ora 14:00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.116 emisă la 24.07.2014.
Dispoziţia nr.116/2014 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.3139/
28.07.2014.
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 Savu Georghe-Petru, desemnat președinte de ședință pentru
lunile iunie 2014 – august 2014 prin HCL Pianu nr.48/23.06.2014.
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, seful OS VL Pianului RA - ing.Ghibu Iancu si un
numar de 8 cetateni ai comunei Pianu : Marghitan Mircea, Alion Ioan, Dan Bara, etc.
Domnul consilier Tomusca Ioan are un proiect de hotarare initiat de dansul pe care ar
vrea sa il includa pe ordinea de zi a sedintei actuale sau a sedintei din luna viitoare .
Secretarul comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina il informeaza ca este necesar ca un
proiect de hotarare sa fie semnat de 5 consilieri ai comunei Pianu, in calitate de initiatori
pentru a se initia legal proiectul de hotarare , si ar fii indicat ca acest proiect sa-mi fie predat
din timp , insotit de documentatia ce sta la baza lui pentru a-l studia si a ma putea exprima
asupra legalitatii lui.
Președintele de ședință – Savu Gheorghe-Petru 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 titlului proiectului de hotarare numarul 2 – Aprobarea modificarii Inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu, modificandu-l astfel:
Aprobarea modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu
prin majorarea valorii de inventor a drumului forestier Valea Recii in urma investitiei de care
a beneficiat si aprobarea acestui public la aceasta investitie, astfel ca 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 bugetar pe anul 2014;

2.Aprobarea modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Pianu prin majorarea valorii de inventar a drumului forestier Valea Recii in urma investitiei
de care a beneficiat si aprobarea acestui public la aceasta investitie;
3.Aprobarea intocmirii Proiectului Tehnic pentru rigola carosabila pe strada Bisericii, de la
nr.3 la nr.11 ;
4.Aprobare sprijin financiar pentru construirea capelei Bisericii Ortodixe Parohia II Pianu de
Sus;
5.Aprobarea scoaterii la licitatie a Serviciului public de salubrizare;
6.Propunere atribuire teren prin Ordinul Prefectului Judetului Alba.
II. Avertizarea consilierilor locali asupra faptului ca nu si-au indeplinit obligatia de a
depune declaratiile de avere si interese.
III. Raspuns la cereri si alte diverse.
Astfel , ÎN TEMEIUL art. 45(1) şi art. 115, aliniat 1, litera b) din Legea nr.215/2001,
republicată adoptă hotărârea nr.55 cu 13 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1.proiectul de hotărâre privind Rectificare bugetar pe anul 2014;
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârilor.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerilor de motive, anexelor
la proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de comisiile pe domenii şi rapoartul de
specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Voisan Ovidiu.
Voisan Ovidiu – consilier local – vrem sa stim ce sume se cheltuiesc, comisiile de receptie,
firmele executante a lucrarilor, scolile sa ne prezinte la sedinta urmatoare aceasta situatie.
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.56 cu 13 voturi “pentru”.
2.proiectul de hotărâre privind Aprobarea modificarii Inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Pianu prin majorarea valorii de inventor a
drumului forestier Valea Recii in urma investitiei de care a beneficiat si aprobarea
acestui public la aceasta investitie.
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 13 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.57 cu 13 voturi “pentru”.
3.proiectul de hotărâre privind Aprobarea intocmirii Proiectului Tehnic pentru
rigola carosabila pe strada Bisericii, de la nr.3 la nr.11.
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 rapoartului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan si Tomusca Ioan.

Petruse Marin-Ioan – primar – in urma solicitarilor ne-am deplasat las fata locului cu
reprezentantii ai Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), cei de la Finante Publice,
Consiliul Judetean Alba, sa modernizam acel sant astfel incat in caz de nevoie sa poata fi
degajat daca este nevoie.
Tomusca Ioan – consilier local – noi mai dam bani pe proiecte, cu banii opriti garantie de la
executant - Florea sa se plateasca proiectul, ca ne tot plangem ca nu avem suficienti bani.
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 e) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea
nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.58 cu 13 voturi “pentru”.
4.proiectul de hotărâre privind Aprobare sprijin financiar pentru construirea capelei
Bisericii Ortodixe Parohia II Pianu de Sus
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 rapoartului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Dobra Ioan, Tomusca Ioan, Petruse Marin-Ioan, Alion Ioan
si Ghibu Iancu.
Dobra Ioan – consilier local – la doua miliarde de lei cat e costul acestei capele
faceam altele 4, nu are rost sala de mese in cimitir ca avem camine culturale dotate cu sala
frigorifica.
Tomusca Ioan – consilier local – eu zic ca mai dam in continuare si alte sume, daca
avem bani.
Petruse Marin-Ioan – primar – da
Alion Ioan – cetatean al comunei, unul din responsabilii cu constructia capelei - mai
intai facem capela ca aceasta este prioritara, si in functie de banii primiti, vedem mai apoi si
de restul proiectului. In cat timp vom primii acesti bani ca ajutor din partea consiliului local
si al primariei?
Petruse Marin-Ioan – primar –( il intreaba pe seful de OS VL Pianului RA – domnul
ing. Ghibu Iancu) in cat timp puteti elibera banii pentru a-i putea vira bisericii (aceasta suma
se va acorda bisericii, din profitul datorat de OS VL Pianului RA bugetului local al comunei
Pianu ).
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – in doua saptamani.
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.59 cu 13 voturi “pentru”.
5.proiectul de hotărâre privind Aprobarea scoaterii la licitatie a 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, anexei la
proiectul de hotărâre, solicitării de a fi inițiat proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat
de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Petruse Marin Ioan – primar – cu salubrizarea situatia este mai dificila. Suntem comuna,
operatorii din domeniul salubritatii nu se inghesuie sa vina sa liciteze lucrarea fiindca este mai
greu decat ca la orase si cantitatea de deseuri mai mica si cheltuieli mai mari cu transportul.
Pe de alta parte legea prevede licitatie si o procedura destul de stufoasa , iar noi nu ne putem

permite sa lasam comuna fara serviciul de salubritate ca se umple comuna de mizerie si v-om
avea probleme cu toate institutiile conexe cu asta, ma refer la Mediu, Ape, etc…
Voisan Ovidiu – consilier local – ce licitatie sa se faca? Va spun eu cum trebuie facut.
Trebuie mers la partid ( Partidu Democrat) la sef si ala ii spune la cel care ia contractual de
salubrizare pentru Alba - Ba, vrei Alba, iei si Pianu !
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.60 cu 13 voturi “pentru”.
6.proiectul de hotărâre privind Propunere atribuire teren prin Ordinul Prefectului
Judetului Alba,
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărârii.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, actele
anexate, 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 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.61 cu 13 voturi “pentru”.
II. Avertizarea consilierilor locali asupra faptului ca nu si-au indeplinit obligatia de a
depune declaratiile de avere si interese.
Doar domnul Voisan Ovidiu nu a depus nici azi Declaratia de avere si Declaratia de interese.
III. Raspuns la cereri si alte diverse.
1.) Sima Iuliana Genoveva din Pianu de Jos, nr.473D, comuna Pianu, judetul Alba,
S.) solicita locul situat intre locuinta sa si vecinul Petre, intrucat este plin cu gunoaie si vrea sa
il curete si sa il foloseasca pentru gradina.
R.) Se insarcineaza domnul viceprimar Alion Dumitru sa mearga acolo sa vada, iar in sedinta
urmatoare se va decide.
2.) Ocolul Silvic Valea Pianului RA
S.) solicita modificarea art.6 alin.5 litera a) din regulamentul de vanzare a masei lemnoase a
Ocolului.
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – solicita ca pentru industrie lemnul sa fie vandut cu
coaja nu fara coaja, intrucat prevederile Legii nr.185 au fost abrogate.
Petruse Marin-Ioan – primar – vom cuba, sa inteleg cu coaja? Nu o sa ai probleme cu agentii
economici?
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – nu
Petruse Marin-Ioan – primar – sa vi sa imi expui mai detaliat ce doresti ca sa initiez un proiect
de hotarare in acest sens
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – bine.
R.) Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA urmeaza sa solicite primarului comunei Pianu,
domnului Petruse Marin-Ioan initierea unui proiect de hotarare in acest sens.
3) Ocolul Silvic Valea Pianului RA
S) solicita a se aproba angajarea unei personae cu pregatire corespunzatoare pentru
organizarea controlului financiar de gestiune in cadrul OS VL Pianului RA.
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – legal se impune sa incheiem un contract cu o firma
sau sa angajam o persoana (cu timp partial) impreuna cu Ocolul Cugir ca sa faca controlul
financiar de gestiune.
Petruse Marin-Ioan – primar – Curtea de Conturi a solicitat in urma controlului infiintarea
acestui post?

Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – da, dar nu ne-au cerut in scris.
Petruse Marin-Ioan – primar – eventual v-a trebui sa expuneti aceste date sa imi solicitati si sa
initiez un proiect de hotarare in acest sens
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – o sa vin la dumneavoastra cu datele.
Petruse Marin-Ioan – primar – aceasta discutie nu v-ati gandit sa o aveti si cu ASOCIATIA
CRESCATORILOR DE PADURE ca un angajat al asociatiei sa execute si lucrarea pentru
Ocolul Pianu si sa platiti o parte din salarul acestuia , pentru timpul si lucrarea efectuata la
ocol ?
Ghibu Iancu – sef OS VL Pianului RA – Sasciori, Sebes si Cugir sunt interesati pe aceeasi
problema, pentru angajarea unei persoane si rezolvarea problemei.
Petruse Marin-Ioan – primar – daca doriti sa initiati proiect de hotarare, sa veniti din timp cu
documentatiile ca sa poata fii dat avizul de legalitate de catre doamna secretar.
4.) SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS, nr.172
S.) solicita decontarea abonamentelor pe lunile aprilie, mai si iunie, precum si achitarea bursei
pe semestrul II, reparatiile curente.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi.
Alte discutii :
Marghitan Mircea – cetatean al comunei Pianu – solicit sa se faca dovada, pentru cetatenii
comunei Pianu, daca exista sau nu acel prejudiciu de 40 miliarde de lei de care se vorbeste in
comuna ca s-ar fi facut de cand este problema cu pasunatul. Solicitam aceasta intrucat
subventia a fost luata de altii, nu de comuna Pianu.
Tomusca Ioan – consilier local – e vorba de pasunatul din Canciu, e vorba de pasunatul din
Dragsanu, ca e o doamna de la Campul lui Neag ce se suprapune peste noi cu pasunatul.
Petruse Marin-Ioan – primar – am plecat in concediu din timpul sedintei fiindca am considerat
ca hotararile luate de Consiliul Local sunt ilegale iar viceprimarul care ne-a preluat
prerogativele avea obligatia sa anunte Institutia Prefectului Alba, ANI si chiar DNA pentru
ilegalitatile produse atunci cand el exercita sarcini de primar.
Trifa Ioan – consilier local – intreb daca putem lua (folosi) stana din “Margini” pentru noi
(Asociatia Crescatorilor de Ovine “Lacon” din Pianu de Jos ?
Petruse Marin-Ioan – primar – se intoarce catre consilierul Tomusca Ioan pentru a afla parerea
acestuia intrucat acesta s-a exprimat in trecut ca nu este de acord sa fie data stana din
“Margini” spre folosinta Asociatiei “Lacon” din Pianu de Jos
Tomusca Ioan – consilier local ( presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Ovine Pianu din
Pianu de Sus)– da, eu sunt de acord.
Voisan Ovidiu – consilier local –(se adreseaza d-lui primar) eu am fost la Prefectura Alba si
am vorbit de contractele de pasunat si doamna jurist Paula Coman a zis ca ti-a zis: de la 1
ianuarie sa faci contractele.
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,
CATARGIU CRISTINA

