COMUNA NOSLAC

Nr. 487/04.02.2020

CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Incheiat azi, 31.01.2020, cu ocazia sedintei publice ordinare a consiliului local,
convocata prin Dispozitia primarului nr. 35 din 23.01.2020, la care, din totalul de 11 consilieri,
sunt prezenţi 10, dl. Szilagyi Arpad-Otila fiind absent motivat (pentru motive de sănătate).
Prezenti la ședință:
- D -na Maria Gherman –p. secretarul comunei Noslac, declara legal constituita
sedinta, fiind prezentă majoritatea consilierilor locali:
Înainte de a intra in ordinea de zi supun atenției dvs. înspre aprobare procesul
verbal al ședinței anterioare de consiliu local ținută la data de 13.12.2019.
Se supune la vot procesul-verbal înregistrat cu nr. 290/22.01.2020.
Se aproba cu un numar de 10 voturi „Pentru”.

Președintele de ședință prezinta ordinea de zi cuprinzand 6 puncte. 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 – Alegerea președintelui de ședință
Bogătean Ioan: Haideți să mergem în ordine cronologică. Cine a urmat și data trecută după
domnul Pop?
Pop Dumitru: dl. Haiduc Ioan. Cine este pentru?
Maria Gherman: Toată lumea votează în unanimitate cu propunerea sus-menționată.
Discutii pe marginea proiectului prezentat- nu sunt


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

Se trece la pct 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea
rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a
comunei Noșlac pentru anul 2020 – 2021

Primar: Acest proiect este din noiembrie, dar numai acum am primit avizul conform de la
Inspectoratul Județean Școlar Alba, care este favorabil. Dacă doriți, verificați documentația și
rețeaua școlar, dar nu sunt modificări față de anul trecut.
Pop Dumitru: Da, totul este conform legii. Dacă avem avizul, nu rămâne decât să votăm.
Nu sunt alte discuții pe marginea proiectului.
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 validarea
modificării bugetului local al comunei Noșlac pe anul 2019 efectuată prin
dispoziția Primarului nr. 197/30.12.2019;
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;

D-nl primar – Prezinta expunerea de motive 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 prezentatPrimar: În acest caz, am acționat conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 82 alin. (1)
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederi care mi-au permis să dispun
asupra rectificării de buget din decembrie 2019. Am primit o sumă de bani de la bugetul de stat,
din Fondul de rezervă, sumă (85 mii ) pe care trebuie să o introducem în buget anul ăsta și pe
care o vom utilize pt plata cheltuielilor care ne-au rămas.
Pop Dumitru: Da, este în regulă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre :



- voturi ”pentru”: 10
- voturi ”împotriva”: 0
- abțineri: 0
Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind execuția
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Noșlac pe trim. IV al anul
2019 și situația împrumuturilor active la nivelul UAT Comuna Noșlac;
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu, primar;

D-nl primar – Prezinta expunerea de motive 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:

Primar: Avem un venit total de 7.208.400 mii lei și am încasat 5.223.667 mii lei.
Pop Dumitru: Și restul până la 7.208.400 mii lei de ce nu i-ați încasat?
Primar: Avem încasări de până la 70%. Trebuie să vedem un lucru aici: de la cine încasăm?
Avem proprietăți cu câte 2-3 proprietari dintre care nu plătește niciunul. Trebui să facem ceva cu
ei. Totuși, bugetul annual local este undeva la 200.000 mii lei.
Haiduc Ioan: cam ca în fiecare an.
Primar: problema este că noi recuperăm sume mai vechi, dar tot rămân sume restante cele de
anul acesta. Văd că tot trecem de la an la an cu restanțe cu sume noi.
Feher Ileana: Și până la urmă de la cine să recuperăm? Tot din amenzi rămând și sumele astea.
Nu mai sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre :
-

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



Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea HCL 52/2019 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile
în anul 2020;
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu,
primar;
D-nl primar – Prezinta expunerea de motive 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:
Primar: Nu am făcut nicio modificare față de ce am propus în noiembrie anul trecut, ci revizuim
puțin hotărârea pentru că asupra impozitelor ref la mijloace de transport nu s-a aplicat corect
inflația de 4,6%. Doamna Gherman a sesizat acest lucru împreună cu informaticianul atunci când
au liucrat în program. E doar o recalculare a impozitelor ca urmare a constatării unor erori de
calcul.
Nu sunt discuții pe marginea proiectului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre :
-

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



Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind asumarea
sau neasumarea de către UAT Comuna Noșlac a responsabilității
organizării și derulării proocedurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020 – 2023.
-initiator : D-l Zilahi Florin Claudiu,
primar;
D-nl primar – Prezinta expunerea de motive 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:
Primar: Conf legislației în vigoare, pe langa CJ, UAT-urile pot organiza licitații pt distribuirea
produselor pt copii: corn, lapte. Dar sunt niște probleme aici: la ce sume sunt stabilite în lege,
noi, la nivel local nu găsim întreprinzători pt toate cele 3 categorii de produse. În plus, sunt niște
responsabilități care trebuie îndeplinite, răspunderea este mare, formalități multe. Chestia asta
este făcută pentru UAT-urile în a căror rază teritorială există întreprinzători cu care ar putea
contracta pentrua le asigura și lor accesul pe piață, dar la noi nu este cazul. Nu avem livezi, nu
avem ferme mari pt producerea produselor lactate.

Pop Dumitru: Până la urmă, tot Consiliuul Județean ar trebui lăsat să continue cu achiziția
serviciului. Una este cand o firma puternica vine la CJ care sa asigure continuu unde au retele de
transport pe scoli si alta e cand incercam noi sa contractam pt 170 de cornuri pe zi, ca nici macar
transportul nu si-l scoate intreprinzatorul.
Primar: la CJ se contracteaza cantitati mari si altele sunt preturile. Acolo se poate negocia,
preturile scad si cum zice dl Pop au retea de distributie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre :
-

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

DIVERSE:
Pop Dumitru: cum stam cu banii pt anul asta? 365 avem de la Guvern, nu? Pe urma avem de la
Finante si din TVA. La alocatiile Guvernului.
Primar: Nu, nu, nu. 800 mii, 600 si ceva mii, dar eu nu stiu de suma asta de 365 mii de la Guvern
de care ziceti. Verific. Inca nu am primit de la CJ Alba.
Pușcaș Eugenia, intervine la invitația primarului: Noi am primit 465 alocație de la Guvern, nu
265 mii. Alte sume nu am primit. Poate din data publicării s-au mai completat si noi am primit
totalul. In plus, nu am primit inca de la CJ si pt scoala.
Pop Dumitru: pe data de 7 s-a publicat in Monitor.
- Cum stati cu banii fata de anul trecut?
Pușcaș Eugenia, contabil: Mai slabut. Anul trecut am avut la echilibrare 1450 mii si acum avem
861 mii. Aici e bine, dar inca nuy ne-a comunicat CJ partea lor. Mai trebuie sa primim pt
asistentii personali.
Pop Dumitru: Cam tot atat avem.
Primar: am cerut si pentru drumul de la Gabud, macar o parte. Pentru drumul communal. Nu
cred ca vom primi tot ce am cerut, dar macar o parte si completam.
Pop Dumitru: la DJ, la Carnituri e lucrare mare, dar e lucrarea CJ-ului. Mai e un drum vicinal
acolo la Gabud.
Haiduc Ioan: daca nu sa facem drumul de sub vii.
Pop dumitru: pe acesta va trebui s ail transferam la CJ. Si mai e drumul din Captalan, care duce
la Traian.

Primar: pe ala l-am bagat in Studiul pt asfaltare. Il facem. Nu e trecut in inventarul CJ Alba.
Chiar ei ne-au trimis o harta si se vede clar dupa contur ca nu e al lor, cu denumirea 107G. Nici
nu il avem in domeniul public.
Pop Dumitru: dar acela era al Consiliului Judetean. Acum al cui e? Cum dovedim ca e al nostrum
ca sa putem s ail prindem in domeniu? Sa cerem de la OCPI un act in baza caruia sa il prindem
in domeniu. Pt portiunea aceea de drum.
Primar: am fost sa vb la OCPI si au zis ca putem sa il prindem noi, ca ei nu il au sis a ii dam o
denumire dupa cum consideram noi. La OCPI nu il au nicicum. La ei figureaza ca drum
comunal.
Pop Dumitru: atunci sa facem documentatia sis a ii facems I intabularea s ail putem prinde.
Primar: am face intabulari la toate drumurile.
Pop Dumitru: referitor la Nomenclatorul stradal s-au dat niste bani. Vreo 400 mii si ceva. Niste
bani europeni. Este foarte important.
Primar: avem multe formalitati de facut. Mai intai trebuie sa aprobam numele strazilor si
numerele de case.
Milaciu George: si ce facem? Schimbam toate buletinele?
Primar: nu, nu, raman valabile, dar cu ocazia schimbarii buletinului, pe parcurs, se vor schimba
si numerele de casa.
Feher Ileana: strazile au déjà denumiri. Chiar daca nu toate, dar pe cele care au déjà stabilite
nume le putem pastra.
Pop Dumitru: pt strazile care inca nu poarta denumiri, sa acordam denumirile unor personalitati
locale.
Primar: idea e ca trebuie sa reglementam fiecare strada unde incepe si unde se termina, mai sunt
situatii cu numere de casa acordate aiurea. Nomenclatorul stradal reglemenetaza situatia exacta.
Refgula de baza e ca se incepe de la capatul strazii pe o parte se acorda numere pare sip e
celalalta parte numere impare.
Milaciu George: si acum iar schimbam? Trebuie schimbate toate actele, inclusiv la primarie.
Primarie: pana la urma tot va trebui sa facem asta. Ne pregatim si facem. Iar referitor la
numerotare, incepem din centru.
*Dl. Milaciu se retrage pt probleme personale.
Szabo maria: pretul la gunoi deocamdata ramane acekasi?

Primar: da, deocamdata ramane la fel pentru ca acum e mai mica cantitatea de gunoi. Vedem din
martie/aprilie daca modificam sau nu.
Pop dumitru: cum stam cu incasarile la gunoi?
Primar: suntem in regula. Per total, pe salubritate, mai sunt bani de incasat din anii trecuti, dar se
recupereaza sume.
Szabo Maria: si va mai veni doamna Rodean Maria sa incaseze. Intreaba batranii.
Primar: da, va merge o data pe luna si va anuntam in ce data.
Pop dumitru: inca avem case parasite si lasate in paragina care sunt surse de infectie, de
rozatoare. Avem legislatie, avem gospodarire comunala. Trebuie sa facem ceva.
Primar: da, este o problema, trebuie sa admit. Problema este ca atunci cand le cerem, zic ca nu e
al lor, iar cand trebuie sa primeasca de la noi zic ca este al lor. De obicei, sunte persoane care nu
isi platesc nici impozitele si taxele locale, nici la salubrizare.
Pop Dumitru: ar trebui sa le mai zicem si noi, sa insistam asupra problemei inclusiv la vecinii de
pe strada.Avem HCL de prin 2012 in care este specificata obligatia locuitorilor de a ingriji santul
din fata portii, curtea s.a. pana la urma, trecem la executare silita. Facem notificari, majoram taxe
si a treia oara ii luam casa. Degeaba facem fiecare acasa sa arate bine, sa fie curat, dar pana acolo
totul arata in ultimul hal. Deci, sunt niste cladiri parasite, neingrijite, nu stim ale cui sunt. Ceva
trebuie sa facem.
Szabo maria: dl. Primar, inca tot avem problem cu drumul acela de la noi (Copand) unde trec
vacile. Nu mai stiu oamenii ce sa faca.
Chirila Alin Vasile: pe acvolo trece si Marcel cu oile.
Szabo maria: pai, sa ia Marcel buldoexcavatorul sis a faca santurile.
Pop Dumitru: stiti de ce se intampla asta? Pt ca nu respectam o lege. Legea spune ca ar trebui
duse vacile de lant. Mergeti voi intr-o zi de lucru dimineata dupa 7 in partea Dejului. Dimineata
ii vezi cu vacile tinute in lant.
Marcel Marginean: pe de alta parte, am vb cu cineva din Spania care a vazut cum in mijlocul
orasului au trecut oile intre blocuri. La Stana de Mures, drumul ala nu-I al oamenilor. E drum
public. Si sunt animale…
Szabo Maria: sunt animale, inteleg si ala e drum public, dar nu putem sa le facem asta oamenilor.
Nu sa ii obligam pe oamenii de rand sa suporte toat astea. Noi ii cerem omului sa isi intretina
santul si altii isi lasa animalele sa treaca asa?

Primar: Vedem cum putem consolida drumul acela si facem santurile. Piatra sigur nu mai punem
ca déjà s-a innaltat drumul de la cata piatra am bagat.
Pop Dumitru: Eventual, sa punem niste stalpi intre proprietati ca sa nu mai treaca animalele.
Nu s-au mai ridicat alte probleme.
Maria Gherman: luna viitoare trebuie sa aprobam bugetul local pana in data de 20 februarie.
Asadar, in perioada 17-20 februarie vom avea sedinta. Revenim cu convocarea si documentele
aferente.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
HAIDUC IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR,
GHERMAN MARIA

