
PROCES  VERBAL 
 

 

Încheiat azi, 23.04.2014, ora 14.00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu, 

convocată în baza dispoziţiei primarului nr. 66 emisă la 17.04.2014. 

Dispoziţia nr.66/2014 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.1788/18.04.2014. 

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 cei 13 consiliei locali, delegatul sătesc Bucur Savu din satul 

Plaiuri, primar Petruse Marin Ioan, secretar Catargiu Cristina, agent agricol Cristea Daniela, 

contabil Căruţ Mihai şi 23 de cetăţeni ai comunei Pianu.  

Delegatul sătesc Bucur Savu din satul Plaiuri  a fost ales la data de 22.04.2014 de către 

cetățenii satului Plaiuri, și au fost respectate prevederile Legii nr.215/2001 a administrației 

publice locale și ale Legii nr.393/2004  în tot ceea ce privește alegerea delegatului sătesc . 

Rezultatele votării au fost consemnate într-un proces verbal ce va rămâne  la dosarul prezentei 

ședințe a consiliului local împreună cu ziarul Unirea în care s-a publicat anunțul privind 

Adunarea sătească pentru alegerea delegatului satului Plaiuri.  

Cu privire la delegatul sătesc prevederile din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale arată următoarele : 

ART. 53 

    (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleși în consiliile locale sunt reprezentați la 

ședințele de consiliu de un delegat sãtesc. 

    (2) Delegatul sãtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare 

sãteascã, convocatã cu cel puþin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sãtesc se 

desfãșoarã în prezența primarului sau a viceprimarului și a minimum 2 consilieri desemnați 

prin hotãrârea consiliului local. Alegerea delegatului sãtesc se face cu majoritatea voturilor 

celor prezenți la aceastã adunare. La adunarea sãteascã pot participa toți cetãțenii cu drept 

de vot ți domiciliul în satul respectiv. 

    (3) La discutarea problemelor privind satele respective delegații sãtești vor fi invitați în 

mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ. 

    (4) Delegatului sãtesc îi sunt aplicabile, în mod corespunzãtor, prevederile art. 51 alin. (5) 

și (6). 

ART. 51 

    (5) Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate, 

consilierul local primește o indemnizație stabilitã în condițiile legii. 

    (6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueazã în 

îndeplinirea mandatului lor, în condițiile legii. 

Cu privire la delegatul sătesc prevederile din Legea nr.393/2004 a administrației publice 

locale arată următoarele : 

ART. 19 



    Delegatul sãtesc își exercitã mandatul de la data alegerii sale, în condiþiile Legii nr. 

215/2001, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sãtesc 

are loc o datã cu alegerea unui alt delegat sãtesc, precum și în cazurile prevãzute la art. 9 alin. 

(2) lit. a), b) și e) - i). Adunarea sãteascã poate hotãrî oricând eliberarea din funcție a 

delegatului sãtesc și alegerea unei alte persoane în aceastã funcție. 

ART. 9*) 

        (2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean înceteazã de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului, în urmãtoarele cazuri: 

    a) demisie; 

    b) incompatibilitate; 

    e) imposibilitatea exercitãrii mandatului pe o perioadã mai mare de 6 luni consecutive, cu 

excepția cazurilor prevãzute de lege; 

    f) condamnarea, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la o pedeapsã privativã de 

libertate; 

    g) punerea sub interdicție judecãtoreascã; 

    h) pierderea drepturilor electorale; 

    h^1) pierderea calitãții de membru al partidului politic sau al organizțþiei minoritãților 

naționale pe a cãrei listã a fost ales; 

    i) deces. 

Preşedintele de şedinţă ce urmează să conducă lucrările actualei şedinţe a consiliului 

local Pianu este  domnul consilier Rusu Simion , desemnat președinte de ședință pentru lunile 

martie – mai 2014  prin  HCL Pianu nr.14/26.02.2014 . 

Aceasta urmează să prezinte  în şedinţa de consiliu şi 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 completării  Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pianu ;  

3. Aprobarea  documentaţiei de dezlipire şi scoatere la licitaţie  în vederea închirierii 

imobilului dezlipit ; 
4. Aprobarea  listei  eroilor ce v-or fi trecuţi pe placa comemorativă a Monumentului Eroilor din Pianu 

de Jos ;   

5. Aprobare DALI, PT şi Documentaţie de avizare   pentru « MODERNIZARE DRUM COMUNAL 

DC 52 : STRUNGARI-PURCĂREŢI, Km 4+700 – Km 6+500 COMUNA PIANU, JUDEŢUL ALBA   

» ; 

6. Aprobarea instrumentării proiectului « MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 52 : 

STRUNGARI-PURCĂREŢI, Km 4+700 – Km 6+500 COMUNA PIANU, JUDEŢUL ALBA   » ; 

7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii « Distribuţie apă şi canalizare  

pe strada Principală din Pianu de Sus » ; 

8. Aprobarea executării lucrării de distribuţie apă şi reţele de canalizare în Pianu de Sus, respectiv 

conexiuni cu Pianu de Jos ; 

9. Aprobarea  efectuării de ridicări topografice pe Pârâu Căpuşiţa Pianu de Sus şi  pe DC 275 

Strungari-Plaiuri. 

10.  Scutirea de impozit pe clădiri şi terenuri pe anul 2014  pentru persoanele cu o situaţie financiară 

dificilă  şi reducerea impozitului  pe care aceştia îl datorează cu valoarea rămăşiţelor şi accesoriile 

aferente ; 

11. Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Pianu ;  



12. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate a primarului pe anul 

2014 ; 

13. Aprobare evaluare profesională ; 

14. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Ocolului Silvic Valea Pianului RA ; 

15. Formulare  de propunere pentru atribuire teren prin ordinul prefectului d-nei Stănilă Miron 

Lucica ; 

16. Aprobare PUD pentru construire fabrică de producere ambalaje polietilenă P+M ; 

17. Aprobarea caietului de sarcini  pentru păşunat pe raza comunei Pianu . 

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.29 cu 13 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 

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 înscrieri la cuvânt: 

Căruț Mihai – contabilul primăriei Pianu  explică consiliului local rectificarea bugetară. 

             Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45(2)litera a) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.30 cu 13 voturi “pentru”. 

2. proiectul de hotărâre  privind aprobarea completării  Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Pianu 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

            Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive, anexelor 

1 și 2 la proiectul de hotărâre, 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 unanimitate de voturi. 

 Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea 

nr.215/2001, republicată adoptă hotărârea nr.31  cu 13 voturi “pentru”. 

3. proiectul de hotărâre  privind aprobarea  documentaţiei de dezlipire şi scoatere la 

licitaţie  în vederea închirierii imobilului dezlipit  

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

 Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive, 

documentației tehnice de dezlipire întocmită de persoana fizică autorizată de ANCPI – d-na 

David Ana,  avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate . 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Se fac înscrieri la cuvânt: 

Cujerean Gheorghe – consilier local – propune pe d-l consilier local Voișan Ovidiu  pentru 

completarea comisie de licitație de la art.7 a proiectului de hotărâre.  

             Pentru că aceasta este singura propunere formulate, se supune la vot și se aprobă cu 

unanimitate de voturi. Apoi se supune la vot întregul proiect de hotărâre aşa cum a fost 

completat şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 



Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.32  cu 13 voturi “pentru”. 

4. proiectul de hotărâre privind aprobarea  listei  eroilor ce v-or fi trecuţi pe placa 

comemorativă a Monumentului Eroilor din Pianu de Jos  

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 și prezintă lista eroilor 

satului Pianu de Jos căzuți în primul și al doilea război mondial ce urmează a fi trecuți pe 

plăcuța comemorativă la Monumentul Eroilor din Pianu de Jos. 

            Proiectul este avizat de secretar. 

            Se fac înscrieri la cuvânt:Cujerean Gheorghe, Rusu Mircea Gheorghe . 

Cujerean Gheorghe – consilier local – am promis că va fi făcută această plăcuță 

comemorativă pe monument până la sărbătoarea de Ispas. 

-să fie trecut și generalul Savu Cornel ca erou în cel de-al doilea război mondial. 

Petruse  Marin Ioan – primar – se pot trece și alții dacă d-voastră aveți cunoștiință că ar fi alți 

eroi și ei nu sunt trecuți  în listă. 

Rusu Mircea Gheorghe (preot în comuna Pianu) – cetățean al comunei Pianu – să vă adresați 

la Arhivele MAN de la Pitești înainte de a adopta hotărârea fiindcă acolo au situația cu eroii 

pentru a nu omite pe cineva. 

            Se supune la vot  proiectul de hotărâre și ca urmare a intervenției cetățeanului Rusu 

Mircea Gheorghe şi respinge proiectului de hotărâre cu unanimitate de voturi , urmând a fi 

consultate Arhivele MAN de la Pitești în această direcție . 

5.     proiectul de hotărâre privind aprobare DALI,  PT şi  Documentaţie  de  avizare   

pentru « MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 52 : STRUNGARI-PURCĂREŢI, 

Km 4+700 – Km 6+500 COMUNA PIANU, JUDEŢUL ALBA  »  

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 şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera a) şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.33 cu 13 voturi “pentru”. 

6.   proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului « 

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 52 : STRUNGARI-PURCĂREŢI, Km 

4+700 – Km 6+500 COMUNA PIANU, JUDEŢUL ALBA   »  

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 . Se prezintă și lista 

documentelor anexate proiectelor aferente măsurii 322, Decizia de autorizare 

nr.61832/19.08.2011 pentru Asociația GAL din Zona Văilor Ampoiului  și Mureșului, 

Încheierea nr.2029/CC/2011  din ședința Camerei de  Consilu a Judecătoriei Alba Iulia prin 

care se dispune înscrierea  GAL VA-VM în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor , Statutul 

GAL VA-VM. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 



IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera a) şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.34 cu 13 voturi “pentru”. 

7.     proiectul de hotărâre privind  aprobarea executării lucrării de distribuţie apă şi 

reţele de canalizare în Pianu de Sus, respectiv conexiuni cu Pianu de Jos  

              Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive, anexei 

nr.1 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 –în 8 mai 2014 va avea loc comisia de avizare şi este nevoie de 

această aprobare pentru documentaţie. 

 - e un program prin Guvernul României prin care şi branşamentele cetăţenilor să fie 

plătite din bugetul de stat şi nu din buzunarul cetăţeanului 

 - vom mai avea nevoie de un aviz de la Mediu. 

Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 2  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.35 cu 13 voturi “pentru”. 

8.     proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii « Distribuţie apă şi canalizare  pe strada Principală din 

Pianu de Sus » 

              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 şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 2  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.36 cu 13 voturi “pentru”. 

9.     proiectul de hotărâre privind  aprobarea  efectuării de ridicări topografice pe 

Pârâu Căpuşiţa Pianu de Sus şi  pe DC 275 Strungari-Plaiuri 

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 şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 3  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.37 cu 13 voturi “pentru”. 

10. proiectul de hotărâre privind scutirea de impozit pe clădiri şi terenuri pe anul 

2014  pentru persoanele cu o situaţie financiară dificilă  şi reducerea impozitului  

pe care aceştia îl datorează cu valoarea rămăşiţelor şi accesoriile aferente 

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 în care se menționează 

cei 10 cetățeni pentru care se face propunerea de scutire, respectiv Rodean Vasile, Costea 

Ioan Victor, Neghiu Nicolae, Dolgae Ana, Sima Claudiu, Popescu Nicolae, Sabău Anelize, 

Vingărzan Vasile, Stoica Nicolae, Andrei Nicolae (decedat) și se anexează obligațiile lor de 

plată către bugetul local. 

            Proiectul este avizat de secretar. 

            Se fac înscrieri la cuvânt:Trifa Ioan . 



Trifa Ioan – consilier local – Sima Claudiu cum nu-și poate plăti impozitul ? Poate să 

fumeze…? sau să facă alte probleme …? 

            Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se respinge cu unanimitate de voturi . 

11.     proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al comunei Pianu  

              Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive,  anexa  

la proiect cuprinzând Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Comunei Pianu,  avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Se fac înscrieri la cuvânt : Tomușca  Ioan  

Tomușca  Ioan – consilier local –  păi acum să aprobăm Regulamentul de Organizare și 

Funcționare cănd mai că se termină mandatul? Trebuia să ni-l dați de acum 2 ani. 

Catargiu Cristina – secretarul comunei – aveați posibilitatea să inițiați proiect de hotărâre că 

este regulamentul Consiliului Local. 

Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 1  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.38 cu 13 voturi “pentru”. 

12.     proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate a primarului pe anul 2014 

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 şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 1  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.39 cu 13 voturi “pentru”. 

13.     proiectul de hotărâre privind  aprobare evaluare profesională  

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 şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 1  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.40 cu 13 voturi “pentru”. 

14.     proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

Ocolului Silvic Valea Pianului RA  

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive,  anexele 

nr.1 și 2 la proiectul de horărâre,  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 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 1  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.41 cu 13 voturi “pentru”. 

15.     proiectul de hotărâre privind  formulare  de propunere pentru atribuire teren 

prin ordinul prefectului d-nei Stănilă Miron Lucica  
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive,  cererii 

formulate de solicitantă către Instituția Prefectului Alba, extras CF 1745, CI a 



solicitantului , plan de situație, plan de încadrare în zonă,   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 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 1  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.42 cu 13 voturi “pentru”. 

16.     proiectul de hotărâre privind  aprobare PUD pentru construire fabrică de 

producere ambalaje polietilenă P+M  

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre , expunerii de motive,  planul 

urbanistic de detaliu – proiect nr.8/2014,   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 

unanimitate de voturi. 

IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera e)  şi  art. 115 aliniat 1 litera b)  din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.43 cu 13 voturi “pentru”. 

17. proiectul de hotărâre aprobarea caietului de sarcini  pentru păşunat 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 ,  rapoartelor de specialitate ,  Documentației de 

atribuire privind închirierea  pajiștilor ( pășunilor) aflate în proprietatea comunei Pianu ,  

Regulamentului de pășunat și cererile pentru închiriere de pășunat formulate de cetățenii : 

Gălățan Silvia din Pianu de Sus, nr116; Stănuș Ioan din Pianu de Sus nr.211; Radu Dănuț 

Dumitru din Pianu de Sus nr.345 ; Trif Gheorghe din Purcăreți nr.100 ; Stoica Simion cu 

Voișan Pavel și Voișan Pantea care se declară reprezentanți ai comunității de  cetățeni ( tabel 

de 19 cetățeni) proprietari de bovine din Pianu de Sus   . 

            Întreaga documentației de atribuire privind închirierea  pajiștilor ( pășunilor) aflate în 

proprietatea comunei Pianu a fost transmisă  în 21- 24 martie 2014 consilierilor locali  spre 

studiere pentru ca aceștia să poată formula propuneri de modificare și perfectare pentru a se 

putea adopta o hotărâre legală, aceștia semnând de primire la data primirii documentației. 

            D-nul consilier Tomușca Ioan primind documentația susmenționată formulează și 

depune OBIECȚIUNI LA CAIETUL DE SARCINI  în calitatea sa de președinte al Asociației 

Crescătorilor de Ovine Pianu. Aceste obiecțiuni sunt înregistrate sub nr.1318/26.03.2014 în 

registrul de intrare-ieșire a Primăriei Pianu și sunt depuse la prezentul dosar . 

            Proiectul este avizat de secretar. 

            Se fac înscrieri la cuvânt:Voișan Ovidiu,  Tomușca Ioan . 

Voișan Ovidiu – consilier local – eu am studiat caietul de sarcini și consider că e complet 

aiurea, am eu un caiet de sarcini mai bun. 

Tomușca Ioan – consilier local – dacă e proprietate privată cum scrie în documentație să se 

ateste cu acte !  eu nu sunt de acord cu proiectul. 

            Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se respinge cu unanimitate de voturi . 

 

II. Răspuns la cereri şi rezolvare diverse probleme. 

         1.) Voişan Pantelimon,  Pianu de Sus nr.467 

S.) solicit a primii o indemnizaţie lunară fiindcă este  persoană cu handicap grav, conform 

certificatului de încadrare în grad anexat. 

R.) se aprobă . 



           2.) Ghitan Ioan,  cu reședință în Pianu de Jos, nr. 317 

 S.) dorește a i se executa lucrări de branșament apă și canalizare la imobilul pe care îl deține 

în Pianu de Jos . 

R.) Consiliul local este de acord cu branșamentul la instalațiile de apă și canalizare și 

vă oferă nr. de telefon de la SC CTTA Apa Alba Iulia, pentru executarea lucrării. Telefon : 

0258/834493 sau 0258/834501 

 

          3.) Jinar Gheorghe  din Pianu de Jos, nr. 220  

S.) solicită concesionarea/închiriere sau vânzare teren în Topili pentru construirea unei 

gospodării. 

Petruse  Marin Ioan – primar – să analizeze consiliul dacă se poate vinde pentru a construi. 

Tomușca  Ioan – consilier local –  suntem de acord cu vânzare . 

Se supune la vot scoaterea la vânzare a terenului solicitat, cu verificarea prealabilă dacă legea 

permite această vânzare și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Petruse  Marin Ioan – primar – atunci voi iniţia proiect de hotărâre  pentru licitaţie în vederea 

vânzării. Parcelările sunt deja făcute. 

R.) Consiliul local este de accord cu vânzarea acestei parcele  “Topili”. Dacă legea permite 

vânzarea se va iniția proiect de hotărâre în vederea vânzării prin licitației publică a parcelei. 

           4.) Guia Viorel din Pianu de Jos, nr.137 

S) solicită 3mc de lemn de foc ca ajutor fiind persoană cu handicap grav. 

R) Se aprobă. 

           5.) Natrapei Floare din Purcăreți , nr.1  

S) solicită 3mc de lemn de foc ca ajutor fiind persoană cu handicap grav. 

R)  Se aprobă. Să verificăm  certificatele de încadrare în gradul de handicap grav să fie 

conforme cu originalele. 

          6.) Şcoala Gimnazială Pianu de Sus 

 S.)  solicită decontarea abonamentelor pentru cadrele didactice . 

 R.)  se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Şcoala 

Pianu. 

 Alte discuţii purtate: 

Dobra Marius Ioan – consilier local –   să ne asumăm responsabilitatea , să o facem pe un an, 

să nu ne certăm cu oamenii în privinţa păşunatului; propun atribuire directă. 

Rusu Mircea Gheorghe – cetățean al comunei, prezent în ședința de consiliu - dă citire din 

hotărârea judecătorească cu privire la păşunatul din Pianu de Jos. 

Voişan Ovidiu – consilier local –    solicită să fie citit caietul de sarcini adus de el . Între timp 

angajaţii primăriei Pianu, întrucât domnii consilieri nu au depus propuneri de modificare şi 

completare a caietului de sarcini, au întocmit o documentaţie de atribuire şi un Regulament de 

păşunat care a fost respins azi – respectiv proiectul de hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi de 

azi – cu 13 voturi „contra”. 

Rusu Mircea Gheorghe – durata de păşunat minim 180 de zile 

     - durata de odihnă nu este stipulată 

Cristea Dana –agent agricol al primăriei Pianu , care a participat la întocmirea raportului de 

specialitate pentru proiectul 17 și la întocmirea regulamentului de pășunat -  sunt stipulate 

toate acestea în Regulamentul de păşunat din proiectul de hotărâre ce a fost supus aprobării – 

dar a fost respins de consiliul local azi. 

Tomuşca Ioan – consilier local –    în 2014 APIA o să ceară acte de proprietate pe păşune. 

Sunt acte, se primeşte subvenţia, nu sunt acte - nu se obţine subvenţia. 

Tomuşca Ioan – consilier local – eu sunt de acord să se dea pe localităţi, ce e a Pianului de Jos 

să se dea la pienarii de jos, ce e a Pianului de Sus să se dea la pienarii de sus, şi la fel cu toate 

localităţile. 



Trifa Ioan – consilier local – să se specifice în ce dată Ganea Nicolae să fie scos din Păşunatul 

Margini. Să stabilim data din care să fie scos din păşunat până la.... 

Tomuşca Ioan – consilier local –   să găsiţi o soluţie prin care să se poată închiria păşunatul 

din fiecare localitate pentru cetăţenii din localitatea respectivă. 

Petruse Marin Ioan – primar  – după şedinţă, pentru vaci, merge domnul viceprimar şi domnul  

ing.Coman Vladimir (angajat al primăriei Pianu) la ciobanii Tatu, Berni şi Cândea, să nu mai 

fie picior de oaie pe păşunea vacilor. 

Bucuran Ionel – consilier local –   la fel e şi la Pianu de Sus. 

Cujerean Gheorghe – consilier local  – constat că se vrea ca Dealul de la Mijloc să revină a 

bovinelor. Ganea Nicolae (cioban) să iasă din Păşunatul  din “Margini”. 

Tomuşca Ioan – consilier local –  să nu rămână pe comuna Pianu, pe păşunatul comunal nici 

un animal care nu e proprietatea pienarilor. 

       - cei care sunt datori la primărie să nu aibă drept să participe la licitaţie 

 Domnul consilier local Voişan Ovidiu intenţioneazăsă iniţieze proiect de hotărâre 

pentru aprobare caiet de sarcini pentru închiriere păşunat.  

Tomuşca Ioan – consilier local – sunt pentru atribuire directă dar închirierea  trupurilor de 

pășune să se facă  la fiecare localitate pentru cetăţenii din localitatea respectivă. 

Cei 13 consilieri votează că -  sunt pentru atribuire directă a pășunilor. 

Voişan Ovidiu – consilier local –  da, dar doar pentru societăţi legal constituite. 

             Preşedintele  de şedinţă Rusu Simion, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la cuvânt, 

declară şedinţa încheiată . 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETARUL COMUNEI, 
                  RUSU  SIMION                                           Jr. CATARGIU  CRISTINA 

 

 
 

 


