PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31.01.2014, ora 10:00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu,
convocată în baza dispoziţiei primarului nr.2 emisă la 24.01.2014.
Dispoziţia nr.2/2014 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.361/30.01.
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 Muntiu Ioan, desemnat președinte de ședință pentru lunile
decembrie 2013 – februarie 2014 prin HCL Pianu nr.102/11.11.2013.
La şedinţă participă 12 din cei 13 consilieri locali impreuna cu domnul Savu Gheorghe
Petru supleant pe listele UNPR a carui mandat de consilier local urmeaza a fi validat.
La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul
comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina, contabilul primariei – Carut Mihai, seful OS VL
Pianului RA - ing.Ghibu Iancu si cetatean al comunei – Marghitan Mircea.
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.
Primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan solicita Consiliului Local
suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
- Validarea mandatului de consilier local al comunei Pianu, a d-lui SAVU GHEORGHE
PETRU – supleant pe listele UNPR – deoarece am primit Hotararea nr.8/2013 a Biroului
Politic Permanent Judetean al UNPR Alba prin care a fost exclusa doamna Oprisiu Maria din
randul membrilor UNPR astfel fiind rezolvata Contestatia inregistrata sub nr.5633/2013.
- Aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes public local pentru persoanele apte de
munca, beneficiari de ajutor social – fiind necesar pentru aplicarea Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat in sensul de a se stabili actiunile care vor fi efectuate de familiile
beneficiare de ajutor social care in baza legii trebuie sa presteze ore de actiuni sau lucrari in
interesul comunitatii.
- Propunere atribuire teren prin ordinul prefectului – pentru a putea propune prefectului
atribuirea prin ordin a terenului aflat pe statul roman pentru doamna Paven Eugenia si fiica
acesteia Simion Daniela, 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.Validarea mandatului de consilier local al comunei Pianu, a d-lui SAVU GHEORGHE
PETRU – supleant pe listele UNPR ;
2.Aprobare Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice si Documentatii de avizare pentru retea de
canalizare intre localitatile Pianu de Sus si Pianu de Jos; distributie apa si retea canalizare in
Gruete din Pianu de Sus; distributie apa si canalizare pe strada Principala din Pianu de Sus;
3.Aprobarea listei achizitiilor publice pe anul 2014;
4. Aprobarea utilizarii excendentului bugetar pe anul 2014;
5.Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2013;
6.Aprobarea bugetului local si a bugetului institutiei publice si a activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2014;
7.Aprobarea contului annual de executie a bugetului local pe anul 2013;
8.Preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 270 mii lei din excendentul rezultat din
executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri
proprii;
9.Aprobarea modificarii preambulului HCL nr.112/2013 privind aprobarea taxelor si
impozitelor pe anul 2014;
10.Aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes public local pentru persoanele apte de
munca, beneficiari de ajutor social;
11.Propunere atribuire teren prin ordinal prefectului;
12.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a Ocolului Silvic Valea Pianului
RA.
II.Predarea Raportului Anual de activitate a consilierilor locali si a viceprimarului
(conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep.: Fiecare consilier local, precum si
viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut
public prin grija secretarului);
III.Informarea primarului privind starea economic-sociala a comunei;
IV.Stabilirea Programului de audiente al alesilor locali ai comunei;
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.1 cu 12 voturi “pentru”.
I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi .
1. proiectul de hotărâre privind Validarea mandatului de consilier local al comunei
Pianu, a d-lui SAVU GHEORGHE PETRU – supleant pe listele UNPR ;
Secretarul informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării
hotărâri.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, pentru validarea mandatului de
consilier local al comunei Pianu a d-lui Savu Gheorghe Petru – supleant pe listele
UNPR, a tuturor documentelor anexe si avizului favorabil acordat de comisia pe
domenii.
Proiectul este avizat de secretar.
Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot
şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”.
Domnul Savu Gheorghe Petru depune juramantul in fata Consiliului Local si
semneaza.
Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001,
republicata adoptă hotărârea nr.2 cu 12 voturi “pentru”.
2. proiectul de hotărâre privind Aprobare Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice si
Documentatii de avizare pentru retea de canalizare intre localitatile Pianu de Sus si
Pianu de Jos; distributie apa si retea canalizare in Gruete din Pianu de Sus;
distributie apa si canalizare pe strada Principala din 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 raportului de specialitate.
Domnul primar Petruse Marin Ioan prezinta proiectul.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Dobra Marius Ioan, Tomusca Ioan, Petruse Marin-Ioan, Rusu
Simion.
Dobra Marius Ioan – consilier local – cand se fac lucrarile sa fie atenti sa nu strice
retelele ingropate, sunt retele ascunse si sa fie intrebata populatia;
Tomusca Ioan – consilier local – cat consideram ca tine lucrarea pe strada Principala,
propun sa consideram Gruetele pana la tractoare;
Petruse Marin-Ioan – primar – in aceste lucrari nu sunt bani pentru refacerea
infrastructurii (a trotuarelor) dupa finalizarea introducerii apei si canalizarii. Am
solicitat ca acum reteaua sa se racordeze direct in fata la Oancea Emil. Va merge
viceprimarul Alion Dumitru pentru a supraveghea lucrarea.
Tomusca Ioan – consilier local – si eu pot merge cu proiectantul;
Rusu Simion – consilier local – la refacerea infrastructurii toata ar trebui sa fie facuta
unitar
Petruse Marin Ioan – primar – da, ar fi ideal, dar la ora actual nu avem acesti bani.Pe
strada Bisericii chiar o sa vin cu un proiect in acest sens.
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.3 cu 13 voturi “pentru”.
3. proiectul de hotărâre privind Aprobarea listei achizitiilor publice pe anul 2014
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.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan si Tomusca Ioan.
Petruse Marin-Ioan – primar – s-a suplimentat lista achizitiilor publice fata de anul trecut cu
doua proiecte prin PNDR si apa-canalizare in Pianu de Sus
Tomusca Ioan – consilier local – trebuie apa pentru animale si sa se rezolve apa pentru ferma
de vaci a doamnei Cecilia. Merg si vorbesc cu ei.
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.4 cu 13 voturi “pentru”.
4. proiectul de hotărâre privind Aprobarea utilizarii excendentului bugetar pe 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 şi raportului de specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan.
Petruse Marin-Ioan – primar – tot excendentul bugetar este canalizat pentru apa si canalizare.

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.5 cu 13 voturi “pentru”.
5. proiectul de hotărâre privind Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
pe anul 2013.
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 2 litera a) şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/
2001, republicata adoptă hotărârea nr.6 cu 13 voturi “pentru”.
6. proiectul de hotărâre privind Aprobarea bugetului local si a bugetului institutiei
publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014
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.
Petruse Marin-Ioan – primar – mergem pe aceleasi cheltuieli. Diferenta de salarii sunt la
cadrele didactice, sunt acoperite aceste cheltuieli doar pana la jumatatea anului. Avem
cheltuieli mari cu bursele scolare pe care trebuie sa le asiguram. Vom renunta la multe lucruri
pe care ne-am propus sa le facem deoarece nu sunt banii necesari. Pentru apa la satele de
munte, Plai si Strungari sa o facem in regim propriu cu buldoescavatorul care va intra in
dotare.
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.7 cu 13 voturi “pentru”.
7. proiectul de hotărâre privind Aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe
anul 2013
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, raportului de
specialitate si Raportului cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
nr.336/28.01.2014.
Proiectul este avizat de secretar.
Se fac inscrieri la cuvant : Carut Mihai.
Carut Mihai – contabil – suntem la 0 cu orice fel de datorie.
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.8 cu 13 voturi “pentru”.

8. proiectul de hotărâre privind Preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 270 mii lei
din excendentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor
finantate integral din venituri proprii
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
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 2 litera a) şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/
2001, republicata adoptă hotărârea nr.9 cu 13 voturi “pentru”.
9. proiectul de hotărâre privind Aprobarea modificarii preambulului HCL nr.112/2013
privind aprobarea taxelor si impozitelor pe 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 si 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 2 litera c) şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/
2001, republicata adoptă hotărârea nr.10 cu 13 voturi “pentru”.
10. proiectul de hotărâre privind Aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes public
local pentru persoanele apte de munca, beneficiari 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, anexei la
proiectul de hotarare, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii si 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.11 cu 13 voturi “pentru”.
11. proiectul de hotărâre privind Propunere atribuire teren prin ordinul prefectului;
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 actelor anexate.
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.12 cu 13 voturi “pentru”.
12. proiectul de hotărâre privind Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2014 a Ocolului 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, anexei la
proiectul de hotarare, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii, raportului de
specialitate.
Proiectul este avizat de secretar.
Domnul Ghibu Iancu – sef Ocolul Silvic Valea Pianului RA prezinta Bugetul.
Se fac inscrieri la cuvant: Ghibu Iancu, Cujerean Gheorghe si Tomusca Ioan.
Ghibu Iancu – sef Ocolul Silvic Valea Pianului RA – cu cat este suprafata de padure
administrata cu atat e mai bine. Nu sunt cuprinse greutatile de lemn pentru institutiile publice
si gratuitatile pentru persoanele fizice cu handicap grav.
Cujerean Gheorghe – consilier local – pentru institutiile de cult sa le fi transmis in scris sa
vina sa isi ridice lemnul acordat de Consiliul Local.
Tomusca Ioan – consilier local – care este cheltuiala cu consiliul de administratie al ocolului?
Ghibu Iancu – sef Ocolul Silvic Valea Pianului RA – raspund in sedinta urmatoare.
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.13 cu 13 voturi “pentru”.
II.Predarea Raportului Anual de activitate a consilierilor locali si a viceprimarului
(conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep.: Fiecare consilier local, precum si
viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut
public prin grija secretarului);
Au fost predate dari de seama de catre viceprimarul comunei Pianu, domnul Alion
Dumitru si 7 consilieri locali: Dobra Marius-Ioan, Muntiu Ioan, Ciucur Viorel, Candroiu Ana,
Cujerean Gheorghe, Trifa Ioan, Bucuran Cristian-Ionel.
III.Informarea primarului privind starea economic-sociala a comunei;
Primarul comunei Pianu, domnul Petruse Marin-Ioan prezinta darea de seama.
IV.Stabilirea Programului de audiente al alesilor locali ai comunei;
Consielii locali nu si-au stabilit programul de audiente.
V. Răspuns la cereri şi alte diverse .
1) Materialul informativ despre colaborarea cu CERES si sprijiniti copiii, privind
discriminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului Centru de servicii integrate pentru
dezvoltarea resurselor umane este prezentat de presedintele de sedinta Muntiu Ioan.
2)SC ALBA TELEVISION SRL solicită incheierea contractului de prestari servicii in
domeniul publicitatii, la Vintu cu 1000 lei/luna.
Tomusca Ioan si Voisan Ovidiu – consilieri locali – suma e mare.
R.) nu se aproba cu unanimitate de voturi.
3) SC SAPTE CETATI SRL, reprezentata prin Todoran Matei-Radu, Alba Iulia,
str.Morii, nr.7B
S.) Solicita concesionarea traseului asfaltat cu doua piste pe sens (una pentru mers pe jos si
alta pentru biciclete) intre Sebes si Pianu.
Petruse Marin Ioan – Primar – inconvenienta – distanta dintre Sebes si Pianu, e vorba despre
drumurile forestiere, e exclusa concesiunea pentru ca drumurile cer sa fie scoase din destinatia
publica, sa acordam accord de principiu.
R.) Se aprobă cu unanimitate de voturi si se ofera Acord de principiu pentru implementarea
proiectului “WELLNESS AREA SEBES”.
4) Stanus Ioan si Stanus Doina
S.) solicita a se comunica situatia juridical a terenului in suprafata de 2136 mp din acelasi CF
care apare intabulat in favoarea CAP Pianu de Sus, respective de cine a fost preluat in
momentul desfiintarii CAP, daca s-a eliberat titlu de proprietate asupra acestuia sau in caz

contrar daca figureaza ca facand parte din domeniul public sau privat al unitatii administrative
teritoriale.
Petruse Marin Ioan - primar – nu s-a eliberat nici un titlu de proprietate, proprietar e CAP-ul.
Cand comisia de fond funciar si incheie activitatea terenurile ramase raman la dispozitia
Comisiei si aproximativ peste cinci luni se va termina retrocedarea. Comisia locala de fond
funciar sa-i acorde eventual un schimb de teren, daca accepta Comisia judetului Alba de fond
funciar.
Tomusca Ioan – consilier local – cunosc problema, el a pierdut niste proiecte europene
Masura 112 pentru aceasta. Zic sa il ajutam sa isi rezolve problema. Suntem de accord cu
schimbul de teren – vom propune.
R.) Se aprobă cu unanimitate de voturi ca terenul inscris in CF 70654 Pianu in suprafata de
2136 mp se afla si ramane la dispozitia Comisiei locale de find funciar Pianu pana la
finalizarea retrocedarii terenurilor. Nu a fost eliberat nici un titlu de proprietate in care sa fie
inclus respectivul teren.
4.) Lazar Gheorghe, Pianu de Sus, nr.174, jud.Alba
S) solicită concesionarea pasunatului pentru oi in locul numit Obirsii.
R) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
5.) Cetina Nicolae, Purcareti, nr.107
S) solicită concesionarea pasunatului numit Poltina sic el din Stropsoara Parau pe parcursul
anului 2014.
R) O sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului Local Pianu pentru a va sustine cererea.
6.) Voisan Ilie, Purcareti, nr.109
S.) solicită concesionarea pasunatului din locul numit Varatec pentru anul 2014.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
7.) Rusu Simion, Pianu de Jos, nr.226
S.) solicită atribuirea unei suprafete de pasunat.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
8.) Petruse Marin-Razvan, Pianu de Sus, nr.148
S.) solicită inchirierea a 30 hectare de pasune pentru ovinele pe care le detine in proprietate.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
9.) Tatu Ioan, Pianu de Jos, nr.1
S.) solicită inchirierea pasunilor Dealu Padurea Frumoasa (dealu cocosului) si Zapezile.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
10.) Blos Bernhard Gustav, Pianu de Jos, nr.367
S.) solicită inchirierea pasunilor Dealu de Jos, Dealu de mijloc pentru bovine.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
11.) Candea Nicolae, Purcareti, nr.37
S.) solicită inchirierea pasunilor din Dealul Lung si Magura.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
12.) Asociatia Crescatorilor de Ovine, reprezentata de Rusu Mircea Gheorghe, Pianu
de Jos, nr.226
S.) solicită concesionarea trupurilor de pasune de la punctele numite “Margini”, “Dealu din
Mijloc”, Dealul de Sus”, Zapozii”, apartinatoare satului Pianu de Jos, jud.Alba.

R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
13.) Maniu Constantin, Purcareti, nr.4
S.) solicită folosirea pasunilor pentru 610 oi si 27 vaci in Muntele Paltina si Gropsoara de
Vale.
R.) Consiliul Local Pianu a hotarat sa ca o sa fiti contactat si invitat in sedinta Consiliului
Local Pianu pentru a va sustine cererea.
11.) Plesa Dan Calin, Horea-Matasesti, nr.313, jud.Alba
S.) solicita concesionarea unei parcele de pasune situate in locul numit Corn – la grajduri
intre gradini, proprietatea lui Mircea Radu sic el al OS Valea Pianului, pentru depozitare
lemn.
R.) Pe terenul solicitat de dumneavoastra urmeaza a se face depozitarea materialului lemons
al OS Valea Pianului RA. Sa reveniti cu o solicitare in alta parte.
12.) Castaian Mihai, Strungari, nr.23, jud.Alba
S.) solicita aprobarea cantitatii de 10 mc lemn de foc pe picior, cu titlu gratuity, sau 12 m
steri la drum auto din Ocolul Silvic Valea Pianului RA, ca retributive pentru administrarea
caminului din Sat Strungari.
R.) Pentru administrarea Caminului Cultural din Strungar, pana anul acesta inclusiv, o sa
primiti de la Ocolul Silvic Valea Pianului RA cate 2 mc lemn de foc/an. Tot acest lemn il veti
primi cu titlu gratuit.
13) Nicoara Maria, Pianu de Jos, nr.327, jud.Alba
S.) solicita anularea amenzii.
R.) Nu avem competent legala de a anula o amenda, competent revine instantei de judecata.
14) Voisan Cristina-Mihaela, Pianu de Sus, nr.70, jud.Alba
S.) solicita un sprijin financiar lunar in valoare de 309 lei/luna, pe o perioada de 13 luni
pentru fiul sau Voisan Gheorghe-Cristian incadrat in gradul de handicap grav, prin incheierea
unui contract pentru acordarea de servicii sociale.
R.) Urmeaza sa contactam ONG-urile partenere si daca se poate sa aducem psiholog si
specialist pentru toti copiii aflati in aceasta situatie, domiciliati in Pianu.
15.) Stanila Gheorghe, Strungari, nr.56, jud.Alba
S.) solicita taierea arinilor din fata portii casei, deoarece prezinta un pericol pentru el si
vecini.
R.) Consiliul Local desemneaza pe domnul viceprimar Alion Dumitru pentru rezolvarea
problemei dumneavoastra care ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate.
16.) Scoala Gimnaziala , Strungari, nr.23, jud.Alba
S.) solicita decontarea cheltuielilor de transporta cadrelor didactice pentru luna decembrie
2013.
R.) Se aproba cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor de transporta cadrelor
didactice pentru luna decembrie 2013.
Preşedintele de şedinţă Muntiu Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la cuvânt,
declară şedinţa încheiată .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MUNTIU IOAN

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
CATARGIU CRISTINA

