COMUNA NOSLAC

Nr.

CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi, 19.02.2020, cu ocazia sedintei publice ordinare a consiliului local,
convocata prin Dispozitia primarului nr. 55 din 13.02.2020, la care, din totalul de 11 consilieri,
sunt prezenţi 10, dna. Hădărean Valerica lipsind pentru rezolvarea unor probleme personale
înafara țării .
Prezenti la ședință: 10 consilieri din 11 în funcție. Consiliul local este legal constituit, numărul
de consilieri fiind majoritar, iar ședința poate fi ținută.
Înainte de a intra in ordinea de zi se supune atenției consilierilor locali,. înspre aprobare,
procesul verbal al ședinței anterioare de consiliu local ținută la data de 31.01.2020.
Nu sunt necesare completări ale procesului verbal adus în discuție.
Se supune la vot procesul-verbal înregistrat cu nr. 487/04/02/2020.
Se aproba cu un numar de 10 voturi „Pentru”.
Primarul comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin Claudiu, lipsește pentru cauză de boală, fiind însă
înlocuit de viceprimar, dl. Szilagyi Arpad Otila care, precizează că Primarul comunei a inițiat
încă două proiecte de hotărâre în baza unor documente care au intervenit după convocarea
consilierilor în ședință, ceea ce presupune suplimentarea, cu aprobarea consiliului local, ordinei
de zi cu următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației S.F. și aprobarea indicatorilor tehnico
– economici aferenţi obiectivului de investiţie “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
ÎN COM. NOȘLAC, STR. PRINCIPALĂ, INTRAVILAN, JUD. ALBA”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul
2020 al comunei Noșlac, județul Alba
Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi. Se aprobă cu 10 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință prezinta ordinea de zi cuprinzand 3 proiecte de hotărâre și un
punct intitulat ”diverse”. Se supune la vot ordinea de zi .
Se aproba cu un nr.de 10 voturi pentru.


Se trece la pct 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind Bugetul
local al comunei Noșlac pe anul 2020
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;
D-nl viceprimar – Prezinta referatul de aprobare si rapoartele de specialitate
Dna Feher Ileana - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1
Dl. Onisor Octavian - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.2.

Dna Szabo Maria - consilier- prezinta avizul favorabil
Discutii pe marginea proiectului prezentat:
Haiduc Ioan: la buget avem ceva mai mulți bani față de anul trecut, nu?

al comisiei nr.3

Szilagyi Arpad Otila: Da. Nu mult. Vă citesc pe capitol, dar vă distribuim anexele să mă
urmăriți.
Se citesc sumele din anexa I, atât la venituri cât și la cheltuieli.
Haiduc Ioan: La școală se parte că s-a dat ceva în plus – 152 mii lei, iar la culte a rămas cam la
fel, 30 mii lei.
Szilagyi Arpad Otila: dar la capitolul privind canalizarea și salubrizarea sunt prevăzute și
intrările, și ieșirile. Deci, ce intră și din taxele de la contribuabili. La agricultura intră paza
pădurii și administrarea sa, din câte știu.
Nu se mai discută pe seama Bugetului local. Nu se depun amendamente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre :


voturi ”pentru”: 10
voturi ”împotriva”: 0
abțineri: 0

Se trece la pct 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
categoriilor de burse școlare, a cuantumului și a numărului de beneficiari
pentru semestrul I, an școlar 2019-2020, care se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar de stat din comuna Noșlac

-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;
D-nl viceprimar – Prezinta referatul de aprobare si rapoartele de specialitate
Szilagy Arpad: S-au dat in decembrie 25 burse sociale in cuantum de 170 lei si 6 burse de merit
in cuantum de 200 lei. Cuantumul total a fost prins in bugetul de anul trecut si s-au si dat in
decembrie 2019, deci la finalul sem I.
Szabo Maria: 25 de sociale? De unde sunt majoritari copiii acestia?
Ilea Melinda: nu stim exact..
Dna Feher Ileana - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1
Dl. Onisor Octavian - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.2.

Se supune la vot proiectul de hotărâre :


voturi ”pentru”: 10
voturi ”împotriva”: 0
abțineri: 0

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2020;
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;

D-nl primar – Prezinta referatul de aprobare si Referatul de specialitate
Dna Feher Ileana - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1
Dl. Onisor Octavian - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.2.
Dna Szabo Maria - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.3
Discutii pe marginea proiectului prezentatSzilagyi Arpad: ne referim aici la toate beneficiile de asistenta sociala administrate si/sau
finantate de la bugetul local, prevazute intr-unm plan anual. Am initiat acest proiect in decembrie
2019 si l-am trimis la Condsiliul Județean Alba pentru emiterea avizului consultativ, dar nu a mai
venit. Considerăm că putem aproba întrucât am fost în regulă și în anii precedenți și nu s-a
modificat nimic. Deci, se acordă VMG, avem asistenți personali ai persoanelor cu handicap ș.a.

Se supune la vot proiectul de hotărâre :



- voturi ”pentru”: 10
- voturi ”împotriva”: 0
- abțineri: 0
Se trece la suplimentări: pct. 1. - Proiect de hotărâre privind însușirea
documentației S.F. și aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi
obiectivului de investiţie “CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN
COM. NOȘLAC, STR. PRINCIPALĂ, INTRAVILAN, JUD. ALBA”;
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;

D-nl primar – Prezinta referatul de aprobare si raportul de specialitate
Dna Feher Ileana - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1
Dl. Onisor Octavian - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.2.
Dna Szabo Maria - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.3

Discutii pe marginea proiectului prezentat:
Haiduc Ioan: La cât se ridică construcția?
Szilagyi Arpad: Suma totală este de 541.353,85 lei.
Haiduc Ioan: Da, mai ales dacă facem cu dotările cerute de UE, cu baie modernă, cu refrigerator.
Onișor Octavian: Foarte mari sunt prețurile. Să plătești 5 miliarde pentru o capelă....
Szilagyi Arpad Otila: Studiul e fcăut după standardul cerut.
Pop Dumitru: Costă și avizele, construirea în sine.
Szilagyi Arpad otila: Construcții – montaj peste 430 mii lei.
Feher Ileana: Era vorba că se face și la Stâna de Mureș capelă cu ajutorul olandezilor.
Szilagyi Arpad: Da, se va face și acolo ulterior.
Pop Dumitru: Bani de asfaltare sunt? Dar la Biserici?
Haiduc Zioan: Da, da, avem și pentru asfaltare, și pentru Biserici
Nu mai sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre :
-

voturi ”pentru”: 10
voturi ”împotriva”: 0
abțineri: 0



Se trece la pct. 2 de la suplimentări - Proiect de hotărâre privind
aprobarea Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2020
al comunei Noșlac, județul Alba;
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;
D-nl viceprimar – Prezinta referatul de aprobare si Referatul de specialitate
Dna Feher Ileana - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.1
Dl. Onisor Octavian - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.2.
Dna Szabo Maria - consilier- prezinta avizul favorabil al comisiei nr.3
Discutii pe marginea proiectului prezentat:
Szilagyi Arpad: Citește evenimentele prevăzute în tabel.

Pop Dumitru: Ce sumă e prevăzută pentru Roadele toamnei?
Szilagyi Arpad: 50 000 lei. Atât e prevăzut. Mai vedem dacă vom avea și dacă se va ține.
Pop Dumitru: Oricum, mai putem reveni asupra evenimentelor daca va fi nevoie. Nu e problema.
Nu sunt discuții pe marginea proiectului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre :
-

voturi ”pentru”: 10
voturi ”împotriva”: 0
abțineri: 0

DIVERSE:
Szabo Maria: La Școală se tot plâng doamnele că nu au niciun ban. E dezastru în Școală. Nu s-a
făcut nimic și nu le-a dat primăria niciun ban de 2 an.
Feher Ileana: De câte ori au primit bani nu i-au justificat. Acum pot să zică că nu le-am dat.
Haiduc Ioan: La ultima ședință i-am zis să facă un necesar de materiale, îi dăm banii și să
justifice după aceea cheltuielile.

Haiduc Ioan: ar trebui sa ne gandim sa reparam gardul dintre cimitirul ortodox și cooperativa.
Secretar: s-au și prins in buget banii pentru reparatia/inlocuirea/construirea gardului.
Haiduc: iar trebuie sa aducem in discutie curatenia din gospodariile parasite. Am stat de vorba si
cu ”Figaro”, dar nu mă ascultă. A taiat vecinul lui arbustii de la gard. Trebuie atentionati, sa le
scriem adrese.
Pop Dumitru: exista o posibilitater de a diferentia impozitarea. Daca nu vor sa faca curatenie...
pe strada către Balastieră sunt cel puțin 4 puncte de infecție efectivă. Nu ne interesează ca nu siau impartit proprietatea. E problema lor. Indiferent cati sunt, trebuie sa raspunda solitar.
Szilagyi Arpad: da, o sa ii transmit si domnului primar.

Pop Dumitru: vine primavara si trebuie o mobilizare pentru o curatenie generala pe santuri, pe la
proprietati. Eventual, sa faceti niste afise. Ar trebui o actiune. De asemneea, ar trebui sa mai
scoatem si copiii de la scoala, sa strangem de pe Mures peturile. O altă treabă e selectarea

colectivă. Nu stiu cum facem, dar trebuie sa colectăm selectiv. Nu conteaza cat costa, trebuie sa
incepem sa educam comunitatea.
Chirila Alin Vasile: Eu le-am mai zis si celor din Gabud sa isi mai trimita si copiii sa stranga
dupa ei ca alta data nu mai arunca.
Szilagyi Arpad: Va dau dreptate aici , mai ales ca am vazut ca se intampla asta si la Cluj. Si
nepotii mei merg sa stranga de pe strazile din Cluj gunoaiele aruncate de altii. Ei stiu ca trebuie
sa faca asta si li se pare ceva normal.
Haiduc Ioan: trebuie facut ceva cu scaunele din caminele culturale din Noslac. Este dezastru.
Trebuie casate.
Pop Dumitru: care se mai pot repara, sa le reparam.
Haiduc: mai sunt vreo 150 de scaune. Foarte putine au ramas. Si sunt aruncate acolo.
Szilagyi: am incercat sa si sudam din ele, dar materialul e foarte slab. Trebuie sa le casam.
Pop Dumitru: curatenia in camin e total problematica. Moni vine la 7, la 11 si ceva pleaca si
dupa-masa mai vine o ora. Trebuie sa o puneti sa faca curatenie. Este mizerabil. Sub scara e
depozit de gunoi. Nu se poate asa ceva. Mai urmariti si voi angajatii sa mai si munceasca.
Pop Dumitru: Ar fi necesara supravegherea video in comuna. Neaparat la intrari si la iesiri din
localitati. De asemenea, bancile astea! Eu nu stiu ce se intampla. Toate sunt rupte, suruburi
desfacute...
Haiduc Ioan: Mi-au zis niste tineri sa facem o zona de picnic la Mures, la cascada.
Szilagyi A.: Asta s-a mai discutat in trecut. Este o idee bună.
Pop Dumitru: da, intr-adevar, acolo avem tras curentul electric, punem 2-3 mese si punem nisip.
Haiduc Ioan: eventual, un teren de fotbal. Si pentru zona de picnic putem face 2-3 mese de beton,
asa cum am facut in curtea Bisericii Ortodoxe.
Szilagyi Arpad: Teren de fotbal nu cred ca se poate face, dar un loc de picnic sau de plaja, da. Ar
merge. Se strang multi tineri acolo in timpul verii. Treen de fotbal sigur nu se va putea face ca e
zona inundabila. Nu vom primi aviz de la mediu.
Pop Dumitru: sau un loc de plaja. Teren de fotbal nu merge, e problema cu panza freactica.Eu o
sa fac teren de fotbal la Ciuci (Stâna de Mureș). Facem si scoala, o reabilitam si facem Club
(sportiv). Pe fonduri europene am putea sa reabilitam scoala de la Stâna si sa facem club de
fotbal. Terenul acela e singurul care a mai ramas.
Szilagyi Arpad: Capela facem in spatele scolii, ca va fi aproape si de Stana, si de Copand.

Pop Dumitru: In legatura cu salariile.
Secretar: Practic, trebuie sa dam anual o hotarare, fie ca le diminuati, fie ca le cresteti, fie ca le
mentineti.
Pop Dumitru: Nu, dam o hotarare prin care mentinem salariile la nivelul de anul trecut. E o
cheltuiala prea mare. Nu o sa avem bani sa dam salarii. Vedeti prognozele pe anul asta.
Secretar: Oricum, de la 1 ianuarie 2020 a crescut minimul pe economie si pentru asistentii
personali plus bibliotecar s-au dat deja dispoziții de reincadrare.
Pop Dumitru: Bun, atunci veniti cu proiectul acesta si cu inventarul. Avem microbuzele alea pe
care nu le folosim. Trebuie casate si le vindem.
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