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Proces-verbal incheia'ta2129.01.2018 cu ocazia sedintei ordinare a

Consiliului Local lernut, iudetul Mures
Tn conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 21512001, privind
administra[ia publicd locald, republicatd, domnul Nicoard loan in calitate de primar propune
Consiliului Local ordinea de zi care a fost transmisd consilierilor odatd cu dosarul de gedin[d.
in cazul in care vor fi solicitiri cu prrivire la modificarea ordinii de zi se mentioneazd cd
acestea pot avea loc numai in condiliile in care s-au ivit probleme urgente, de interes
comunitar sau social gi a cdror solulionare nu poate sd fie amdnatd pAnd la urmdtoarea
gedin[d de consiliu local.

in cazul in care se constatd rnodificiri la ordinea de zi acestea se aprobd cu votul
majoritd[ii consilierilor prezenli proceddndu-se la supunerea la vot dupd cum urmeazd. voturi
pentru_voturi contra
,abtineri -_.

-

S-a supus la vot ordinea de zi si s-a votat cu: voturi pentru 12, voturi contra -, abtineri-.

Este invitat pregedintele de gedin[i pentru a prelua conducerea lucrdrilor gedintei
ordinare, in persoana dlui Cilian Dorel.
Pregedintele de gedinld constati legalitatea intrunirii consiliului local, prezenta fiind
asiguratd de peste jumdtate plus ulru din numdrul consilierilor alegi, constatdndu-se prin
consultarea secretarului consiliului local cd lipsegte dl. consilier Simion Dan, dl. consilier
Cornea Vasile gi dl. consilier Pantea C)onstantin.
ORDINEA DE ZI

:

plata taxelor 9i impozitelor la bugetul local
. 1. Proiect de hotdr6re privind scutirea de la
pentru d-nulToma loan.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea reducerii cu 50o/o a taxei speciale de
salubritate pentru d-na Coman Maria.
3. Proiect de hotdrdre privind emiterea avizului favorabil pentru executarea lucrdrilor de
construire a relelei subterane de fibrd opticd de citre societatea comerciald RCS-RDS S.A.
4. Proiect de hotdrAre privincl aprobarea numirului loturilor de terenuri disponibile
pentru atribuire in folosinld gratuitd gi a unor criterii suplimentare de departajare pentru
stabilirea ordinii de prioritate in vedenra repartizdrii terenurilor in baza Legii nr. 1512003.
5. Proiect de hotdrdre privind modificarea anexei H.C.L. nr.209127.11.2017 privind
aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubritate al
Orasului lernut.

6. Proiect de hotirAre privind aprobarea documentafiei de atribuire pentru
din cadrul serviciului public de salubritate al orasului lernut- servicii de colectare si
deseurilor menajere in orasul lernut.

7. Proiect de

hot6rdre privind aprobarea incheierii unui contract de comodat
Fundatia FAER avdnd ca obiect darea in folosinld gratuita a spa[iului situat in i
Primdriei Oragului lernut, const0nd In s;ala de sedinti.
8. Proiect de hotirdre privincl aprobarea structurii retelei gcolare a uniti[ilor
invd[dmdnt preuniversitare peraza Oragului lernut, pentru anul gcolar2018-2019.
9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea propunerii de evaluare a performa
profesionale individuale ale secreterrului orasului lernut pentru perioada 01.01.2
31.12.2017.
10. Proiect de hotdrAre privin<l modificarea HCL nr. 5111.07.2016 privind
membrilor Comisiei de sprecialitate ale Consiliului local al orasului lernut.
11. Proiect de hotdrrdre privind iaprobarea Regulamentului de organizare gi fu
al Serviciului Polilia LocaliS a Oragului lernut.
12. Proiect de hotdrAre privirtd actualizarea Planului de Analizd gi Acope
Riscurilor al Oragului lernut.
13. Proiect de hotdrAre privincl modificarea Organigramei gi a Statului de fun
Primiriei Oragului lernut.
14. Cererea d-nei Kantor Andreea Claudia privind angajarea ei ca asistent
pentru minora Hang Daniela Andreea.
15. Raportul de ar:tivitate al Serviciului Politia Locald a Orasului lernut in
01.01 .2017 - 31.12.2017.
Dl. Cilian D. - pregedinte de 9e,Jinli, bund ziua. Vi rog sd fi[i aten[i, sd ne
sd ludm cele mai bune drecizii. Din 15 consilieri in funclie, sunt prezenli in sald 12
locali. Din sald lipsegte dl. consilier Siimion Dan, dl. consilier Cornea Vasile gi dl. con
Pantea Constantin. Supun la vot proc;esul verbal de la gedinla anterioard a Consiliului
lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 12 voturi pentru . Cine este impotrivd ? S-a votat
voturi impotrivd. Cine se abtine ? S-a rrotat cu 0 voturi abtinere.
Dl. Cdlian D. - suprun la vot or<linea de zi. Cine este pentru ? S-a votat cu 12
pentru . Cine este impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivS. Cine se abtine ? S-a votat
voturi ab[inere.
Dl. Cdlian D. - si facem o abatere de la ordinea punctelor prezentate la ordinea
9i sd incepem cu punctul 15 de la ordilrea de zi.
in sali este prezent dl. Ciobotd Viorel, gef Serviviu Polilia Local5 lernut.
15. Raportul de activitate al Serviciului Politia Locald a Oragului lernut in
01.0'1 .2017 - 31.12.2017
Dl. Ciobote V. - daci dori[i sd il citesc sau doar noutdtile.
Dl. Cdlian D. - am primit toli raportul.
Dl. Ciobote V. - au intervenit in organigrama unele modificdri. Au fost
poli[igti locali pe func[ii de excu[ie publicd, respectiv funclionari publici. Tot ca noutate,
raportul anterior, am beneficiat in anul 2017 de instalarea camerelor de supraveghere in
Le-am fructificat montarea, ne-au fosl, de ajutor gi la stabilirea unor contraven[ii, gi la P
Nalionald. De exemplu c6rnd s-au rupt cogurile de gunoiin parc, am gdsit infractorii. O ca
s-a sustras, cea de la dl. Elungdrde€rn, iar la gard gi la poartd la dl. lovanag s-a
sustragerea lor. A fost ceva organizeft, s-a acfionat deodatd la toate cele trei camera.
.
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strada Liviu Rebreanu este trafic "bun" nopatea. Contraven[iile sunt date la H.C.L. lern
11012015, sancliuni date la cdrulagi perntru nedotarea cu saci colectori, parcdri de au
pe trotuare gi alte locuri unde este interzisd parcarea sau sta[ionarea, pentru rdstu
cogurilor de gunoi. Am cdutat si ddm llrima dati avertisment apoi contraven[ii.
lasd din sald dl. Consilier Birceer R
areg. Tn sald rdmAn prezenli 11
locali.

Dl. Cdlian D. - inainte de a aplic;a sanctiuni este bine sd congtientizati cetd[eanul,
dicute cu el. De exemplu , sunt multe 1;ospoddrii care fac fum mereu. Este bine sd se
sd le spund oamenilor cd nu e voie.
Dt. Ciobote V. - au fost anunlati 9i sanc[ionali. Am schimbat magina. La cea veche
schimbat multe gi a costatfoarte mult.
intrd Tn sald dl. consilier Bircea lRareg. in salS sunt prezenli 12 consilieri locali.
Dna Turcu S. - studiind Regulamentul de func[ionare al Dumneavoastrd,
verificati gi in teritoriu ceea ce scrie irr Regulament. Prin mersul pe teren, trebuie ca
sd gtie ceea ce e bine gi rru sd fac5. Luali punctual Regulamentul gi acolo veti vedea.
Dl. Popa M. - cutiile gi gunoialele din fata magazinelor nu trebuie lSsate noaptea
pentru cd apoi sunt Tmpdi;tiate de cAni.
Dna Turcu S. - c6inii care au apdrut din nou in lernut, au imprdgtiat tot
menajer, in cartierul 1 Dec. 1918. Se pot gdsi gi identifica persoanele care aruncd,
gdsesc facturi, etc. Sunt sigurd cd agen[ii economici nu aruncd ei.
Dl. Muregan V. - er9 dori montarea unei camere de supraveghere in centrul Ci
Sdptdmdna trecutd a fost un acciderrt foarte grav pe gosea. $i cAinii pe drumul Gdrii
inmul[it foarte mult.
SA
Dl. Cdlian D. - trebuie sd ave[i qi initiativS. Trebuie aduse la cunogtinta primarului,
plim
gtie toate problemele. Cetdlenii cdnd vdd politigtii locali, zic cd acegtia au iegit la
.E
nevoie de un aspect mai militiresc.
Dl. Nicoare l. - primar, referitor la partea cu gunoiul in fa[a ugii agen[ilor eco
At6ta timp cdt existd containere tretruie sd il duci acolo gi aga cdinii nu ar avea
imprdgtie. Nu trebuie
, dar trebuie sd le spunem cd aceastd neglijentd la ce d
ie puse deoarece probleme tot apar, in limita posib
Camere de supraveghere
vom mai achizitiona canrere. Pute[i iaduce la cunogtiin[a primarului orice. SPAS-ul
ia locald la fel. Perfeclionarea unui poli[ist local line gi de
dispozitia Consiliului local,
pe care i se aduc la cungtinta. De exemplu, ca sd
ce anunld cetd[enii, de
pir>rdut un proces din aceastd cauzd, pe poli[igtii
rli ii
facem economie, gi penlru
de impunere gi a9a vor afla 9i problemele cetd[enilor. Letrimitem sd ducd cetSlenilor
am zis intotdeauna sd discute cu oarnenii, sd asculte problemele lor. Pentru cd acum rgi
magind, le-am spus sd
mai mult. lmplicarea Dumneavoastrd este sd sesiza[i lu rrile
care nu sunt la locul lor.
Dl. Ciobotd V. - dacd
, un comportament mai nelalocul lui a unui politist
vd rog sd md suna[i.
gi pentr^u portar ?
Dna Turcu S. - e va
Dl. Ciobotd V. - si-a
-o de la mine, am avut gedin[d cu ei, 9i o sd gi-o mai ia.
pentru raportul de activitate.
Dl. Cdlian D. Pct.1'1. 11. Proiect de hotdrAr'e privind aprobarea Regulamentului de org
funclionare al Servicir"rlui Polili Localii a Oragului lernut.
ia jurirJicd a dat aviz favorabil, dar am zis cd vom
Dna Demeter E. gedinta mare.

Dna Turcu S. - acolo este valabil pentru punctul 13 de la ordinea de zi.
Dl. Cdlian D. reste importernt sd aduceli la cunogtin[a poliligtilor
Regulament, sd ia aminte, sd gtie ce trebuie si facd, gi sd semneze.
Dl. Ciobotd l. - sunlltranspuse in figa postului.
Dl. Cdlian D. - supun la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regu
organizare gi funclionare ial $erviciului Polilia Locald a Orasului lernut. Cine este pentru ?
votat cu 12 voturi pentru . Cine este Tnrpotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivd. Cine se a rne
? S-a votat cu 0 voturi abtinere. Astfel a fost adoptati H.C.L. nr. 11t29.0L2018 pri nd

-

aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare al Serviciului Politia
'
Oragului
Pct.13. Proiect de hotdrdre privind modificarea Organigramei 9i a Statului de

ternut.

'
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Primdriei Oragului lernut.
Dl. uloDola
ul.
Ciobote V.
v. - ?rr
ln anul 2014
gdsit organtgrama
2U14 am gasrt
organigrama actuala.
actuald. Am addugat In
in cel de
astizi - Evidenla Persoanrelor, pentru cd prestdm servicii pentru ei, ii ingtiinlam pe cei care le
expird cartea de identitatre, cei care trebuie sd igi facd carte de identitate etc. De aceea am
trecut in Regulament atribufii pe acoastd linie. Activitatea preponderentd a Poli[iei locale
lernut este linigtea publicir.
Dna Turcu S. - aici avem un pos;t liber ?
Dl. Cioboti V. - reste in datar de 20 februarie concurs. Tn acest fel, cu aceastd
organigramd ne punem in legalitate.
in continuare dl. Circbota V. de detalii privind acest punct de la ordinea de zi.
Dna Turcu S. - dl. Ciobota V. ne-a informat bine despre acest punct.
Dna Dordea L. - pentru punctul 1 din proiectul de hotdrdre nu se emite H.C.L. deoarece
se va comunica proiectul de hotarare Srentru obtinerea avizului la ANFP. La art. 2 s-a dat aviz
favorabil pentru transformarea postului de consilier juridic cu vechime, cu un post de consilier
ir rrir{ia r{ahr
r{anl
juridic
debutant.
Dl. Cdlian D. - ciner este de acord cu renuntarea la vechime pentru postul de cons er
juridic ? S-a votat cu 12 voturi pentru. Cine este impotrivi ? 0 voturi impotrivd. Cine se a
e
? 0 voturi ablinere.. in acest fel a fost adoptatd H.C.L. nr,13t29.01.2018 privind modific
Statului de funcfii al Primiriei Oragului lernut.
. Pct.1 . Proiect de hotdrdre privind scutirea de la plata taxelor si impozitelor la bu
local pentru d-nul Toma lclan.
Comisia economicii a dat aviz favorabil.
Comisia sociald a dat aviz favorabil.
D. Cdlian D. - supun la vot proiectul de hotdrAre privind scutirea de la plata tax
impozitelor la bugetul locerl pentru d-nul Toma loan. Cine este pentru ? S-a votat cu 12
pentru . Cine este impotrivd ? S-a votilt cu 0 voturi impotrivd. Cine se abline ? S-a votat
voturi ab[inere. Astfel a fost adoptatd H.C.L. nr.01/29.01.2018 privind scutirea de la p
taxelor si impozitelor Ia bugetul locerl pentru d-nul Toma Ioan.
Pct.2. Proiect de lhotdrdre priv'ind aprobarea reducerii cu 50% a taxei speciale
salubritate pentru d-na Ccrman Maria.
Comisia economicii a dat aviz favorabil.
Comisia sociald a clat aviz favorabil.
Dl. Cdlian D. de citire proiectulu de hotdrdre.
Dl. Cdlian D. - supun la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea reducerii cu
a
taxei speciale de salubritate pentru d-na Coman Maria. Cine este pentru ? S-a votat cu 1 2
voturi pentru . Cine este impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivd. Cine se ab[ine ? S-a
cu 0 voturi ab[inere. in acest sens a fost adoptatd H.C.t-. nr. O2l2g.Oi.2O',8 pr
aprobarea reducerii cu 5i0% a taxei s;peciale de salubritate pentru d-na Coman Maria.
Pct.3. Proiect de hotdr6re privind emiterea avizului favorabil pentru exec
lucrdrilor de construire a retelei subterane de fibrd opticd de cdtre societatea comerciald
RDS S.A.
Comisia de urbanism a dat aviz favorabil.

Comisia de servicii a dat aviz favorabil.
Dl. Cdlian D. - se aduce la stare,a ini[iala terenul.
Dl. Popa M. - dacir nicdieri nu rscrie, nu cerem, nimeni nu va face acest lucru. T
specificat in aviz, in aulloriza[ie acerst lucru. Sau in caietul de sarcini. $i in lucrdrile de
amenajare giin construc[ii trebuie si respecte acest lucru.
Dl. Cdlian D. - su;cun la vot proiectul de hotdrdre privind emiterea avizului f,
rbil
pentru executarea lucrdrilor de construire a relelei subterane de fibra optici de
societatea comerciald RCS-|iDS S.A. Cine este pentru ? S-a votat cu 12 voturi pentru
ine
.

este impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivS. Cine se abfine ? S-a votat cu 0
abfinere. Astfel a fost ado,ptatd H.C.L. nr. 03/29.01.2018 privind emiterea avizului favo rbil
pentru executarea lucrdrilor de construire a refelei subterane de fibri optici de tre
societatea comerciali RCS-RDS S.L.
Pct.4. Proiect de hotar6re privirrd aprobarea numdrului loturilor de terenuri dispon lile
pentru atribuire in folosin!5 gratuiti gi a unor criterii suplimentare de departajare pe
stabilirea ordinii de prioritate in vederea repartizdrii terenurilor in baza Legii nr. 1S1ZOO3.
Comisia de urbanis;m a dat aviz favorabil, gi a men[ionat faptul ca la gedinla de
local sd se discute criteriile.
Dl. Sduca C. - aici era ceva: riau loc de muncd, sau delinerea unei sume de 15.
lei.

Dna Turcu S. - gi oolegul meu z:icea de o condifie, adicd intr-un anumit termen sd
lucrarea.
Dl. Popa M. - dacir ii punem pir:dica aceasta cu 15.000 lei nu vine nimeni. Omul
are 5.000 lei Tgi face funclalia, apoi cu alte sume restul. Si scoatem aceasti conditie, gi
ani sd termine lucrarea.
Dna Demeter E. - sau sd fie angajat, sau sd aibd aceastd sumd. Este vorba de
persoand.
Dl. Nicoara l. - am avut cazuri in care nu lucrau, gi au fdcut dovada cd au cei 15.
lei. Dacd nu face nimic pe teren , tot nr>i o sd avem probleme sd recuperdm terenul.
lntrd in slad dl. consilier Cornea Vasile. in sald sunt prezen[i 13 conslieri locali.
Dl. Nicoare !. - anr zis sd punem la dispozi[ie 10 loturi, cereri nu sunt decdt 6acelea sunt depuse de mult'timp.
Dl. Siuca C. - dl. Popa pute-[i propune o sumd mai micd.
Dl. Cilian D. - d-le Popa nu pute[i lua cuvdntul de mai multe ori.
Dna Turcu S. - nu puteliingrddi acest lucru.
Dl. Sduca C. - sd s,chimbdm surna, cu 10.000 lei.
Dl. Nadrag E. - sunt criterii de drepartajare. Sunt 9i criterii care sunt obligatorii prin
Dna Dordea L. - existd criteriilt> generale, adicd sd aibd vdrsta sub 35 de ani,
nu
de[ini locuin[d.
Dl. Cilian D. - pentru ca cererera sd i se aprobe trebuie sd respecte criteriile din
apoi criteriile de departajare.
Dl. Muregan V. - arn inleles cd dupd 2 ani se reziliazd dacd nu construiegte.Dar
face dupd 3-4ani dacd nu mai continuii lucrarea ?
Dna Dordea L. - se dd in lnstant;5. Se reziliazd contractul.
Dl. Cdlian D. - supun la vot prciectul de hotdrdre privind aprobarea numdrului lotu
de terenuri disponibile perntru atribuire Tn folosinld gratuitd gi a unor criterii suplimentare
departajare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea repartizirii terenurilor Tn bi
Legii nr. 1512003. ( 10 loturi-Lechinfa
Cine este pentru ? S-a votat cu 12 voturi
Cine este impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi Tmpotrivd. Cine se abline ? S-a votat cu 1
abfinere. Astfel a fost adoptatd H.C.L. nr. 04129.01.2018 hotirire privind apro
numirului loturilor de te,renuri disponibile pentru atribuire in folosinfi gratuiti gi a
criterii suplimentare de departajanl pentru stabilirea ordinii de prioritate in ver
repartizirii terenurilorinr baza Legii nr. 15/2003. ( 10 loturi-Lechinta ).
Pct.S. Proiect de hotdrdre privind modificarea anexei H.C.L. nr.209t27.11.2017
aprobarea Studiului de ,oportunitate pentru delegarea serviciului public de
Orasului lernut.

).

Comisia de servicii a rlat aviz favorabil.
Dl. Nicoara l. - re'venim ?supr",r proiectului, nu am gdsit oameni pentru mdturat. Am
despd(it cele 2 activit5li, respectiv depozitare gi colectare, iar salubritatea cdilor de acces va
fi o activitate separate. Sii sperdm cd r: si avem gi candidati.
Dl. Cdlian D. - supun la vot pr<>iectul de hotdrdre privind modificarea anexei H.C.L. nr.
209t27.11.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public
de salubritate al Oragului lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 13 voturi pentru . Cine este
impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impc,trivd. Cine se abline ? S-a votat cu 0 voturi ablinere. in
acest sens a fost adoptatd H.G.L. nr.05/29.01.2018 privind modificarea anexei H.C.L. nr.
209127.11.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului
public de salubritate al Oragului lertnut.
Pct.6. Proiect de, hotdrdre privind aprobarea documenta[iei de atribuire pentru
componenta din cadrul srerviciului pubrlic de salubritate al orasului lernut- servicii de colectare
gi transport a degeurilor nnenajere in oragul lernut
Comisia de servicii a dat aviz fervorabil.
Dl. Cdlian D. - se va realiza corrform legii achiziliilor. Supun la vot proiectul de hotdrdre
privind aprobarea docunrentaliei de ertribuire pentru componenta din cadrul serviciului public
de salubritate al oragului lernut- senricii de colectare 9i transport a deqeurilor menajere in
oragul lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 13 voturi pentru. Cine este Tmpotrivd ? S-a
votat cu 0 voturi impotrivd. Cine se abline ? S-a votat cu 0 voturi ablinere. Astfel a fost
adoptatd H.C.L. nr. 06/1!9.01.2018 prrivind aprobarea documentafiei de atribuire pentru
componenta din cadrul serviciului public de salubritate al oragului lernut- servicii de
colectare 9i transport a degeurilor lnenajere in oragul lernut.
Pct.7. Proiect de hotdrdre prirrind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu
Fundalia FAER avdnd ca obiect darea in folosinld gratuitd a spaliului situat in incinta
Primdriei Oragului lernut, constAnd in sala de gedin[5.
Comisia juridicd a dat aviz favcrabil.
lasd din sald dl. Consilier Bircea Rrareg. in sald rdm6n prezenti 12 consilieri locali.
Dl. Siuca C. - vonr anunla inainte cu 6 zile. Au prioritate activitd[ile Primdriei.
Dl. Mdrginean V. - gi dacd apal'e ceva ?
Dl. Sduca C. - sunrtem amdna[i.
Dl. Cdlian V. - suprln la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea incheierii unui
contract de comodat cu lFundafia FAER avAnd ca obiect darea Tn folosinli gratuitd a spafiului
situat Tn incinta Primdriei Oragului lernut, constdnd in sala de gedin!5. Cine este pentru ? S-a
votat cu 12 voturi pentru . Cine este Trnpotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivd. Cine se abline
? S-a votat cu 0 voturi ablinere. in acest sens a fost adoptatd H.C.L. nr.07129.01.2018
privind aprobarea inclreierii unui contract de comodat cu Fundalia FAER avAnd ca

obiect darea in folosinli gratuiti a spaliului situat in incinta Primiriei Oragului lernut,
constAnd in sala de gedinfi.
Pct.8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea structurii relelei gcolare a unitd[ilor de
invd[dm6nt preuniversitiare pe raza Oragului lernut, pentru anul gcolar 2018-2019.
Comisia juridicd a dat aviz favclrabil.
Dl. Moldovan H. - se lipegte l-iceul Tehnologic cu Grddinila cu Program Normal. Am
decis salvarea Liceului de la un de::astru. in cdliva ani tot acolo vom ajunge, la unificarea
tuturor.
Dna Turcu S. - !irre-!i o legdtr"rrd mai strAnsd cu Liceul, nu ci nu tine[i. Vin Licee din
Mureg cu oferte educalionale bogate, pdnd dupd Mdddrdgeni, vd rog sd vi implicali mai mult,
sd atrage[i aici copii, avem copii burri, cadre didactice bune aici. Trebuie, degi ne impu[indm
de la an la an, sd atragem r:opii sd rdmdnd aici. Depinde gi de Dvs. d-le primar !
Dl. Muregan V. - trebuie luatd legdtura 9i cu pdrinlii. Poate lipsegte vreun profil.
Dl. $uteu L. - trebuie discutat t;u conducerea Liceului.
Dl. Cdlian D. - eu sunt in Cons;iliu de Administra[ie al Liceului, particip la gedinte. Eu zic
cd dl. primar nu are cei face. Licer-rl este bine dotat, au retea de calculatoare din fonduri
europene. Este 9i o clas5 de alimentalie bine dotati. Cele de la electro sunt dep5gite,
tehnologia nu se mai 'lolosegte. Ctrdrele didactice nu prea sunt dispuse sd vind la lernut,

pOate acum cu cresterea salariilor. Scdderea numdrului de copii - nu prea mai rdm6n in lernut
apoi. Termocentrala gi-a redus efectivul.
Dl. Nicoard l. - ave,m un Liceu l;a standarde bune. Avem aici gi condilii optime gi datoriti
noud Consiliului local 9i Primdriei. At€rta timp cdt pe sate gi la lernut merge vorba cd la lernut
nu sunt profesori buni numai suplinitr>ri etc, ce sd fac eu ? Oragul nu std pe loc, trebuie sd

meargd inainte. $titi cii am discul:at cu inspectorul general, si sensibilizeze copii gi
conducerea Liceului. Pe linia profesionald nu existd ceva pentru a atrage copii? Trebuie
umblat 9i la nivelul de salarizare. Pentru a pdstra un standard bun trebuie o implicare a
tuturor, de acolo de unde e baiul trebuie pornit. Cu domnul director Cdtdlin, am discutat dar gi
el are nevoie de sprijin. [-a Liceu e nevoie de mdsuri radicale Noi ne putem implica la dotdri,
funclionare, dar la altceva nu prea. lrrplicarea rdmdne totala, dar eu zic cd este nevoie de o
intdlnire largitd cu cei care conduc sistemul. Eu voi demara asemenea intdlniri, dar cei care
igi desfdgoari activitatea efectiv acolo, gi lnspectoratul $colar trebuie implica[i.
Dna Turcu S. - Tmi pare rdu cd nu a[i Tnteles ceea ce am vrut eu sd zic. Nu v-am trimis
eu in teritoriu. Trebuie sd discutati cu ,ll. Cdtilin, " ce se Tnt6mpli la Liceu Cdtalin ? ,,.
Dl. Nicoard l. - donrnul inspectcr gcolar gtie ce se intAmpld aici ?
Dna Turcu S. - da , gtie.
Dna Demeter E. - ;rrimarul ar putea sd se implice, atunci cdnd pdrinlii elevilor claselor a
Vlll-a se adund pentru alegerea liceulrri.
Dl. Nicoard l. - am fdcut propunerea de a lipi Grddini[a cu Liceul pentru a salva Liceul.
Nu a venit nimeni cu propruneri.
Dna Turcu S. - am proiect de hr>tirdre.
Dl. Muregan V" - viizut profilul c:are il doresc copii, gi dacd pentru profilul acesta pleacd
copii, nu se poate face air:i ?
Dl. Nicoard l. - trebruie sd afli de, ce copii vor sd plece la Ludug , la Mureg
Dl. $uteu L. - existri clasd de matematica-informaticd la Ludug. Acolo s-au dus mulli.
Dl. Nicoari l. - noitrebuie sd ner bazim gi pe copii din jurul lernutului.
Dl. $uteau L. - clarse de a Vlll-it sunt 3. Una e formatd din copii mai mult de pe sate, o
clasd mai slabd de obicei. Ei igi gdsesc locul la profesionala. Mai rimAn 2 clase doar care vor
merge la Liceu la 2 profile.
Dl. Moldovan H. - ne gAndim lar profilele de la Ludu9. La noi existd alimentalie publicd,
foarte pufini merg pe acreastd mesere. Dar la Ludug existd mecanic auto, nu agricol ca la
lernut, de exemplu. E vorba, ce oferim noi ca liceu.
Dl. Cdlian D. - colergii care lucreazd in invdtamdnt gtiu mai bine. Au existat parteneriate
.

cu agen[i economici.
Dna Turcu S. - estr-'invdtdmdntul dual.
Dl. Cilian D. - problemele sunt mult mai mari. De exemplu fiica mea a indrdgit-o pe
profesoara de muzic5. A iavut ceva primarul aici ?
Dna Turcu S. - vi rnultumesc.
Dl. Popa M. - gcolile profesionale ne lipsesc cu desdvdrgire. Eu nu gdsesc un sudor,
forjor, etc. Degeaba ii facem pe tot;i brutari sau cu profil chimie biologie,
controleze
mdncarea, oricum gtim ce m6ncdm. Trebuie sd facem gi meserii.
Dl. Cdlian D. - supun la vot proiectul de hotdrAre privind aprobarea structurii retelei
ggolare a unitS[ilor de inv'dtamAnt preruniversitare pe raza Oragului lernut, pentru anul gcolar
2018-2019. Cine este pentru ? S-a votat cu 12 voturi pentru . Cine este impotrivi ? S-avotat
cu 0 voturi impotrivd. Cirre se abline ? S-a votat cu 0 voturi ablinere. Astfel a fost adoptatd
H.C.L. nr. 08/29.01.2018 hotirAre privind aprobarea structurii refelei gcolare a unitiifilor
de invitimint preuniverrsitare pe raza Oragului lernut, pentru anul gcolar 2018-201g.
Pct.9. Proiect de hotirdre privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor

si

profesionale individuale
31.12.2017.
Comisia juridicd

ale

secretiarului orasului lernut pentru perioada 01.01 .ZOll-

a dat aviz favorabil, gi a propus acordarea calificativului FOARTE

BINE.

Dna Turcu S. - hotirArile de cr>nsiliu local sd nu mai fie intoarse de la Prefecturd, sd
aibd o atenfie miritd, sd nu mai vind hotdrAri revocate sau par[ial revocate.

Dna Dordea L. - o sd incerc

Dl. cdlian D.

a

-

si

md perfeclionez, mullumesc pentru colaborare.
sr:pr-rn la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea

performantelor profesionale individuale ale secretarului orasului lernut pr
perioada 01.01 .2017-31.'12.2017. Cinr: este pentru ? S-a votat cu 12 voturi pentru . Cine
impotrivd ? S-a votat cu 0 voturi impotrivi. Cine se ab[ine ? S-a votat cu 0 voturi abli
acest sens a fost adoptatd H.C.L. nr.09129.01.2018 privind aprobarea propuneri
evaluare a performanlelor profesionale individuale ale secretarului oragului
pentru perioada 01 .01 .2017 -31.12.21117 .
Pct.10. Proiect de hotdr6re pri,rind modificarea HCL nr. 5111.07.2016 privind
membrilor Comisiei de sprecialitate ale Consiliului local al orasului lernut.
Comisia juridicd a dat aviz favorabil.
Dna Dordea L. dd citire componentei comisiilor de specialitate.
Dna Dordea L. - €lm considerert, gi am propus ca dl. Sduca Cdtalin sd facd
partea PSD in comisiile de specialitatr: unde fdcea parte dl. Pantics Attila.
Dl. Muregan V. - am avut situalii in care nu am putut line comisia. De exemplu, am
pregedinte,
eu,
dl. Bircea R. qi dl. Sinrion D. L-am propus secretar pe dl. Bircea R., s-a ri
gi a plecat, gi iar nu am tinut gedinta.
Dl. Cdlian D. - supun la vct proiectul de hotdrire privind modificarea HCL
5111.07.2016 privind alegerea memcrilor Comisiei de specialitate ale Consiliului
orasului lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 12 voturi pentru . Cine este impotrivd ?
votat cu 0 voturi impotrivii. Cine se abtine ? S-a votat cu 0 voturi ab[inere. in acest sens a
adoptatd H.C.L. nr. 10129,01.2018 privind modificarea HCL nr. 511'1.07.2016
alegerea membrilor Comisiei de specialitate ale Consiliului local al ora$ului lernut.
Pct.12. Proiect del hotdrdre privind actualizarea Planului de Analizd gi Acoperi
evaluare

in
de

nr.

lal
S-a

Riscurilor al Oragului lernut.
Comisia juridicd a dat aviz favorabil.
Dl. Cdlian D. - sr.rpun la vot proiectul de hotdrdre privind actualizarea Planulu de
Analizd si Acoperire a Riscurilor al Orasului lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 12
uri
pentru . Cine este impotrivd ? S-a volat cu 0 voturi impotrivi. Cine se abline ? S-a votat r0
voturi ablinere. Astfel a fost adoptatd H.C.L. nr.12129.01.2018 privind actualizarea Plan lui
de Analizi 9i Acoperire a Riscurilor al Orasului lernut.
Pct.14. Cererea d-nei Kantor Arrdreea Claudia privind angajarea ei ca asistent
pentru minora Hang Daniela Andreea.
Comisia sociald nu a dat aviz favorabil, lipd documente.
Dna Turcu S. - avAnd in vedere cd at6t mama, cAt 9i fiica sunt persoane cu hand
solicit suslinerea Serviciurlui de Asisterrtd Sociald pentru a ajuta in acest demers.
Dl. Cdlian D. - declar Tnchisd gerdinfa de Consiliul local.

PRE$E itN
CALI

DINTA,

SECRETAR,
DORDEA LAURA

O Z,A
,./"

Red./l
lnspe,
Ex

.osca Maria-l<laner

