ROMANN

Judelul Mureg
Consiliul Local al Oragului lernut

545100, Piata I Decembrie 1918, nr.9, Jud. Mureg
Tel: (0265) 471410, Fax: (0265) 4V1376

E-mail: iernut@cjmures.ro

Proces-verba! incheiat azi 27.08.2018 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Loca! lernut, judetul Mures

in

conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215t2001, privind
administralia publicd locali, republicatd, domnul Nicoard loan in calitate de primar propune
Consiliului Local ordinea de zi care a fost transmisi consilierilor odatd cu dosarul de gedinli.
in cazul in care vor fi solicitiri cu privire la modificarea ordinii de zi se menlioneaze ce
acestea pot avea loc numai in condiliile in care s-au ivit probleme urgente, de interes
comunitar sau social 9i a ciror solutionare nu poate sd fie amanate pdnd la urmdtoarea
gedinti de consiliu local.
ln cazul in care se constati modificiri la ordinea de zi acestea se aprobi cu votul
majoritdlii consilierilor prezenti procedindu-se la supunerea la vot dupd cum urmeazi: voturi

-

pentru 12 voturi contra
,abtineri S-a supus la vot ordinea de zi si s-a votat cu: voturi pentru 12, voturi contra -, ablineri-.
Este invitat pregedintele de gedinti pentru a prelua conducerea lucririlor gedinlei
ordinare, in persoana dlui Muregan Vasile.
Pregedintele de gedintd constatd legalitatea intrunirii consiliului local, prezenla fiind
asigurati de peste jumdtate plus unu din numirul consilierilor alegi, constatdndu-se prin
consultarea secretarului consiliului local cd lipseste: dl. consilier Bircea Rareg, dl. consilier
$uteu Lucian gi dl. viceprimar Mdrginean Vasile.
ORDINEA DEZI:
1. Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului local al Oragului lernut.

2. Proiect de hotirdre privind angajarea d-!ui Moldovan Anton Marin ca asistent
personal pentru bolnavul cu handicap Moldovan Lina
3. Proiect de hotirdre privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local lernut
in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale lernut in anul scolar 2018-2019.
4. Proiect de hotir0re privind modificarea 9i completarea Regulamentului de
aprobare a ajutoarelor de urgenfi gi a prestafiilor financiare excepfionale, aprobat prin
H.C L.

nr 55/23.03.2015.
5. lnformare cu privire la Raportul de audit financiar intocmit de citre Camera

Conturi Mures.

de

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotdrire privind desemnarea reprezentantului Gonsiliului Local lernut

in Gonsiliul de administratie al Liceului Tehnologic lernut, judeful Mureg.

Dl.

Muregan V.- pregedinte de gedinld, bund ziua. in sal5 sunt prezenli 12 consilieri
locali. Din sali lipsegte dl. consilier Bircea Rareg, dl. consilier $uteu Lucian gi dl. viceprimar
Mdrginean Vasile. Supun la vot procesul-verbal de la gedinta anterioard a Consiliului Local
lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 11 voturi pentru . Cine este impotrivi ? S-a votat cu 1
vot impotrivi. Cine se abtine ? S-a votat cu 0 voturi abtinere.
lntrd in sali dl. viceprimar, Mdrginean Vasile. in salS sunt prezenli 13 consilieri locali.
Dl. Muregan V. - supun la vot ordinea de zi gi completarea la ordinea de zi. Cine este
pentru ? S-a votat cu 13 voturi pentru. Cine este impotrivi ? S-a votat cu 0 voturi impotrivd.
Cine se abtine ? S-a votat cu 0 voturi abtinere.
ln sald este prezent dl. Magyaros Nicolae.
Dl. Magyaros cetdtean, prezintd unele probleme legate de un teren aflat in Oragul
lernut, str. M. Eminescu.
lntrd in sald dl. consilier $uteu Lucian. in sald sunt prezenli 14 consilieri locali.
Dl. Magyaros N. - pe vremea lui Cornea, terenul a fost bdgat la despdgubiri. Am fost 9i
la Prefecturd. Au spus ci trebuie sd dau in judecati Prefectura 9i Comisia locald de Fond
Funciar. Am o sentinli definitivd. E trecut in registrul agricol 2, 06 ha. Am primit ceva pimdnt
pe lingd piata, am fost prostit ci se va cosntrui casd acolo gi sd dau 0, 04 ha.
Dl. Muregan V. - deci Dumneavostrd aveti o sentinli definitivi ?
Dl. Magyaros N.- da
Dl. Cornea V. - noi am dat titlul de proprietate pe 2 ha.
Dna Turcu S. - e vorba de terenul din spatele salii de sport ?
Dl Magyaros N. - da.
Dl. Nicoari l. prima datd ati acceptat pozitia de acolo de unde sta{i. Vreti in loc de
terenul acela sd primiti terenul din M. Eminescu?
Dna Turcu S. - in anul 2004 a[i primit un titlu de proprietate. Unde este ? Sd il aduceti.
Dl" Magyaros N. - am fost pus in posesie , dar eu nu am semnat.
Dna Dordea L. - sd ne aduceti vd rog, o copie dupi titlul de proprietate din anul 2004.
lasd din sald dl. Magyaros N.
Dna Turcu S. - domnul acesta de mult se pldnde de aceastd problemi.
Dl. Popa M.- a avut acest domn pimdnt acolo ?
Dl. Cornea V. - nu s-a pus in posesie pe vechiul amplasament.
Pct.1. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local al Oragului lernut.
Dl. Muregan V. - s-a discutat 9i la comisie. Se majoreazi la indicatori cu 33.000 lei.
Dna Turcu S. - am inteles ci copii la sceni nu au primit banii, conform hotirdrii de
consiliul local, pe care i-am aprobat noi.
Dl. Nicoard l. - banii trebuiau scogi din caserie. Ati hotardt, dar apoi trebuia rectificare
de buget, care nu a existat atunci.
Dna Turcu S. - s-a rectificat pentru copii ?
Dl. Nicoari l. - astizi este pe ordinea de zi.
Dl. Muregan V. - supun la vot proiectul de hotirire privind rectificarea bugetului local
al Orasului lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 14 voturi pentru . Cine este impotrivi ? S-a
votat cu 0 voturi impotrivi. Cine se abline ? S-a votat cu 0 voturi ablinere. in acest sens a fost
adoptatd H.C.L. nr.134127.08.2018 privind rectificarea bugetului local al Oragului lernut.
2. Proiect de hotirire privind angajarea d-lui Moldovan Anton Marin ca asistent
personal pentru bolnavul cu handicap Moldovan Lina

-

Executivul a dat aviz favorabil.
Comisia sociali a dat aviz favorabil.
Comsia economici a dat aviz favorabil.
Dl" Muregan V. - supun la vot proiectul de hotirire privind angajarea d-lui Moldovan
Anton Marin ca asistent personal pentru bolnavul cu handicap Moldovan Lina. Cine este
pentru ? S-a votat cu 14 voturi pentru . Cine este impotrivi ? S-a votat cu 0 voturi impotrivi.
Cine se abtine ? S-a votat cu 0 voturi abtinere. Astefl a fost adoptati H.C.L. nr.
135127.08.2018 privind angajarea d-lui Moldovan Anton Marin ca asistent personal
pentru bolnavul cu handicap Moldovan Lina.
Pct. 3.Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local lernut
in Consiliul de administratie al $colii Gimnaziale lernut in anul gcolar 2018-2019.
Comisia juridicd dat aviz favorabil gi a propus pe . dl. Jandea Traian, dl. Nadrag
Elemer, dna Demeter Elisabeta.
Dl. Muregan V. alte propuneri ? Supun la vot proiectul de hotirdre privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local lernut in Consiliul de administralie al Scolii
Gimnaziale lernut in anul scolar 2018-2019, respectiv persoanele propuse in comisia juridici.
Cine este pentru ? S-a votat cu 14 voturi pentru . Cine este impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi
impotrivd. Cine se abtine ? S-a votat cu 0 voturi ablinere. in acest sens a fost adoptate H.C.L.
nr. 136127.08.2018 privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local lernut in
Consiliul de administralie al $colii Gimnaziale lernut in anul gcolar 2018-2019.
Dna Dordea L. - facem o singurd hotdrire de Consiliu local.
Dna Turcu S. -am crezut cd merge individual.
Pct.4. Proiect de hotirdre privind modificarea si completarea Regulamentului de
aprobare a ajutoarelor de urgenla gi a presta(iilor financiare excep{ionale, aprobat prin H.C.L.
nr. 55123.03.2015.
Dl. Muregan V.- s-a discutat la comisie.
Dl. Pantea C.- am adus modificiri la art. 1 9i 2. La art.1, am modificat cu " ...se pot
acorda ", nu este o obligatie. Limita la care se raporteazd venitul l-am l6sat pe acel lSR, adici
500 lei/membru familie. Eu m-ag fi dus cu propunerea din Legea nr. 19612016 unde veniturile
familiei se calculeazi la 500 lei/ membru de familie, apoi la urmitorii membrii se calculeazd
250 lei/membru familie. Am adiugat art.4, pentru situatii exceplionale, o portild de scipare,
(fdri a se tine cont de venitul efectiv prevdzut la art.1) cuantumul de 2000 lei. Eu am
considerat cd declaratia notariali costd, gi trebuie scoasi. Am mai trecut la calamitSli,
incendii, si fie atagat un proces- verbal de la autoritatea competent. Am mai eliminat gi
situaliile unde apdreau animalele. La art. 1, care sd fie valoarea venitului pe familie ?
Dl. Popa M.- sumele sd rdmAnd aceleagi. Daci un om are o pagubd de 20.000 lei gi
noi ddm 2.000 lei, propunerea mea este sd ii fie evualuatd paguba 9i aga si ii dim ajutorul.
Dl. Pantea C. dacd este de 400.000 lei ?Cine face raportul de evaluare ? Acest
regulament e un spijin pentru situatii de urgenli, nu si salveze de la situalii de urgen!5.
Persoanele respective si faci dovada ci sunt luate in evidenlele fiscale 9i la fo(ele de
munc5.
Dl. Popa M. si nu confundim ceea ce zic eu , cu ceea ce ziceli Dvs. Eu vorbesc de
calamitdli naturale, pe care poate si le p5leascd un om.
Dl. Pantea C. - trebuie sd facem un Regulament funclional.
Dl. Nicoard l. - in primul rdnd trebuie si discutim istoricul ajutoarelor. S-au dat bani
pentru bolnavii grav, pentru sicrie, 9i altele tot de genul acesta. S-au dat 9i ajutoare de
inmormdntare in valoare de 600 lei. Nu ar trebui extinsi plata acestora, 9i aga statul di
ajutoare multe. Si nu uitim cd trebuie si facem fiecare obligatoriu asigurare la locuinti.
Daci nu e in serviciul SPAS, trebuie sd ne gdndim bine. Care sunt situatiile deosebite ?
Dl. Pantea C. - pe lAngd faptul ci se stabilegte un cadru, se creazi un cadrul legal gi
formal de acordare a ajutoarelor, tocmai de aceea am zis " se pot acorda". De aceea am
ldsat la judecata consilierilor locali stabilirea acestor ajutoare.

-

-

-

Dna Dordea L. - 500 lei pentru primul membru de familie.De la urmdtorul membru
trebuie stabilit cuantumul. Daci e un membru se calculeazi 500 lei, dacd sunt mai multi
urmitorii sub 500 lei/membru.
Dl. Pantea C. - supunefi la vot :'500 lei pentru primul membru gi 0,5 din ISR (250 lei )
pentru urmdtorii membrii.
Dl. Sduca C. - cam care ar fii impactul ? Cam cit ar fii efortul bugetar ?
Dna Dordea L. - nu se poate gtii aga ceva.
Dl. Pantea C. - alocalia sumplimentare gi alte venituri nu se calculeazi.
Dl. Muregan V. - supun la vot proiectul de hotirire privind modificarea gi completarea
Regulamentului de aprobare a ajutoarelor de urgenfd gi a prestaliilor financiare excepfionale,
aprobat prin H.C.L. nr.55123.03.2015, Tn varianta prezentati de dl. Pantea C. Cine este
pentru ? S-a votat cu 14 voturi pentru . Cine este impotrivi ? S-a votat cu 0 voturi impotrivi.
Cine se abtine ? S-a votat cu 0 voturi abfinere. Astfel a fost adoptati H.C.L. nr.
137127.08.2018 privind modificarea gi completarea Regulamentului de aprobare a
ajutoarelor de urgenfi gi a prestafiilor financiare excepfionale, aprobat prin H.C.L. nr.
55123.03.2015.
Pct.S.lnformare cu privire la Raportul de audit financiar Tntocmit de citre Camera de
Conturi Mureg.
Dl. Nicoard l. - afi apucat si il citifi ? Atunci, agtept intrebiri. E vorba de controlul care
se face anual la primirie. In afari de gestionarea degeurilor, probleme majore nu au fost. A[i
vdzut sunt gi recomanddri cu termene. Singura amenda a fost de 5000 lei pentru
nerespectarea legii achizitiilor, respectiv la gestionarea degeurilor, pentru cd gtiti
am
agteptat dupi Consiliul Judefean Mureg gi Adi Ecolect. Noi ne-am asumat gi am mers mai
departe.
Dl. Pantea C .- raportul este destul de bl6nd. Nu inteleg cu recuperarea.Exista si
mustrarea.
Dl. Nicoari l. - in contextul care era, nu am agteptat sl se umple oragul de gunoi, gi
ne-am asumat unele situatii. Nu au fost probleme deosebite. Nu am avut multe fonduri
europene. Situatia se va schimba la anul, sperlm. Vom avea fonduri europene, condifiile de

ci

acordare sunt drastice. Ne apropiem de semnarea contractului pentru Casa de Culturi gi
reabilitarea blocurilor.
Pct.1 Completare la ordinea de zi Proiect de hotdrire privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local lernut in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
lernut, judetul Mureg.
Dl. Muregan V. - dl. Cornea V a fost pAnd acum.
Dl. Nicoard l. - dl. Moldovan H. nu putetifii Dvs ? Ca un schimb de experienti.
Dl. Moldovan H..- nu pot face parte, sunt incompatibil.
Dna Turcu S.- sunt multe variante sl sustinem Liceul.
Dl. Nicoari l. - nu trebuie sd ne ascundem dupi deget, avem o problemd cu Liceul.
Dna Turcu S..- eu am tot zis sd gisifi variante cu Liceul, domnule primar. S-a impus
tlierea unor posturi -101.
Dl. Moldovan H. la Liceu au 3 portari, 5 sau 6 femei de serviciu, la 280 de copii.
Trebuie fdcuti o comisie, un grup de lucru. Nu e vorba doar de Liceu, e vorba de imaginea

-

-

-

oragului.
Dl. Nicoari l. - daci tiiem 101 posturi calitatea invitim6ntului cregte ?
Dna Demeter E- eu il propun pe dl. Cornea V. in continuare.

V.

Dl. Muregan
supun la vot proiectul de hotlrire privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local lernut in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
lernut, jude(ul Mureg, respectiv dl. Consilier Cornea Vasile. Cine este pentru ? S-a votat cu
13 voturi pentru . Cine este Tmpotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivi. Cine se ab[ine ? S-a
votat cu 0 voturi ablinere. ln acest sens a fost adoptati H.C.L. nr. 138127.08.2018 privind
desemnarea reprezentantului Gonsiliului Local lernut in Consiliul de administratie al
Liceului Tehnologic lernut, judeful Mureg

Dl. Muregan V.- declar inchisi gedinta de consiliu local.Problemele dlui Magyaros se
vor discuta la Comisia local5 de fond Funciar.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA,
MURE$AN VASILE

Maria-loana

SECRETAR,
DORDEA LAURA

