ROMANN
Judelul Mureg
Consiliul Localal Oraqului lernut
545{00, Piata 1 Decembrie 19{8, nr.9, Jud. Mureg
Tel: {0265} 471410, Fax: {0265} 471378
E-mail : iernut@cjmures.ro

Proces-verba! incheiat azi 30.09.2019 cu ocazia sedlintei ordinare a
Consiliului Local lernut, judelul Mureg

cu prevederile art. 134 alin. 1) din O.U.G. nr.5712019 prvind
Codul administrativ domnul Nicoari loan in calitate de primar propune Consiliului
Local ordinea de zi care a fost transmisd consilierilor odatd cu dosarul de gedinli. in
cazul in care vor fi solicitiri cu privire la modificarea ordinii de zi se mentioneazd cd
acestea pot avea loc numai in conditiile Tn care s-au ivit probleme ur1;ente, de interes
comunitar sau social gi a cdror solu[ionare nu poate sd fie arndnati pAnd la
Tn conformitate

urmdtoarea gedintd de consiliu local.
in cazul in care se constati modificdri la ordinea de zi acestraa se aprobd cu
votul majorititii consilierilor prezenti procediindu-se la supunerea la vot dupd curn
urmeazd'. voturi pentru -12 voturi contra- 0,ablineri 0.
S-a supus la vot procesul verbal al gedinlei ordinare din data ,Ce 26.08.2019 si
s-a votat cu : voturi pentru 12, voturi contra -, abtineri -.
S-a supus la vot proiectul de ordine de zi gi s-a votat cu: v0turi pentru 12, vot,uri
contra -, abtineri -.
S-a supus la vot suplimentarea proiectului de ordine de zi pi s-a votat cu: voturi
pentru 12, voturi contra -, abfineri -.
Este invitat pregedintele de gedinti pentru a prelua qonducerea lucririlor
gedinlei ordinare, Tn persoana dlui Popa Mircea.
Pregedintele de gedintd constati legalitatea intrunirii conqiliului local, prezen{a
fiind asiguratd de peste jumitate plus unu din numirul consilierilqr ale9i, constatinduse ci lipsesc domnii consilieri Moldovan Horafiu, Siuca Citilin gi doamna consilier
Turcu Simona Elena.

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotir6re privind validarea Dispoziliei Pritnarului nr.310 din
03.09.2019 cu privire la modificarea bugetului local al Oragulqi lernut.
2. Proiect de hotdrAre prvind rectificarea bugetului local p Oragului lernut pe
anul 2019.
3. Proiect de hotirAre privind reducerea taxei speciale de salubritate pentnu
dna Stoica Maria.
4. Proiect de hotdr6re privind reducerea taxei speciale de salubritate pentnu
dna Bercea Maria.
5. Proiect de hotirire privind reducerea taxei speciale de salubritate pentru
domnul Muresan Gheorghe..
6. Proiect de hotirdre privind atribuirea de denumiri de strizi in oragul

lernut.

7. Proiect de hotirire privind aprobarea RegulamentulUi de gospodirire al
Oragului lernut gi a satelor apa(initoare, aprobat prin H.C.L. nr. 11012015.

8. Proiect de hotirdre privind actualizarea Programului Anua! de Achizifii
publice al Oragului lernut pe anul 2019.
9. Proiect de hotir6re privind aprobarea Organigramqi gi a Statului de
Funclii al Oragului lernut.
10. Proiect de hotir6re privind aprobarea RegulamentUlui de autorizarel,
organizare, atribuire in gestiune delegati gi controlul executirii serviciului de
transport in regim de taxi, pe raza oragului lernut.
11. Proiect de hotir6re privind aprobarea RegulamentulUi de organizare 9i
funclionare al Direcfiei de Asistenfi Sociali.
12. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului Lpcal de Cooperare
pentru cregterea gradului de siguranli al elevilor gi cadrelor didactice din mediul
preuniversitar, pe parcursul anului de invSlimint preuniversitar 2019-2020 in Orasul
lernut.

13. Proiect de hotdrdre privind modificarea Actului Consttutiv 9i a Statutului
Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari,,AQUA INVEST MURE$".
14. Proiect de hotdrdre privind incetarea reducerii taxei speciale de
sal u britate acordati persoanelor fizice pentru im obilele neloqu ite.

15. Proiect de hotdr6re privind desemnarea reprezentantului Consiliultti
Local lernut in Gonsiliul de administrafie al Liceului Tehnqlogic lernut, judelul
Mureg, in anul scolar 2019-2020.

16. Proiect de hotirire privind alegerea Pregedintglui de $edinta

al

Consiliului Local lernut pentru urmitoarele 3 !uni.
17. lnformare cu privire la reactualizarea listei investi[iilor prioritare din cadrul
Master Planului pentru sectorul de apd si canaljudelul Mureg.

.

1. Proiect de hotdrire pentru modificarea Anexei la Hotirirea Consiliultui
Local nr. 2912001 privind insugirea inventarului bunurilorr care aparliin
domeniului public al Oragului lernut, cu modificirigi completdiri ulterioare.
2. Proiect de hotirdre privind aprobare proiect tehnic, inclicatori tehnicoeconomici si deviz general taza PT pentru obiectivul de investiitie modernizare
drum comunal DG 86 lernut Silcud, jude[ul Mureg.
3. Proiect de hotdr6re privind aprobare actualizare deviz lgeneral taza PtT
pentru obiectivul de investitie modernizare drum comunal DC 86 lernut - Silcutd,
judelul Mureg in baza OUG 11412018.
Dl. Popa M. presedinte de gedin!5 - Buni ziua! inainE sii incepem supun
spre aprobare procesul - verbal al gedin[ei anterioare. Cine este pentru ? S-a votat cu
12 voturi pentru. Cine este impotrivi ? 0 voturi impotrivi. Cine se abline ? 0 voturi
ablinere. Pe proiectul de ordine de zi avem 17 puncte. Supun la vot proiectul de ordine
de zi. Cine este pentru ? S-a votat cu 12 voturi pentru. Cine este irrpotrivi ? 0 voturi
impotrivi. Cine se abtine ? 0 voturi abtinere. Avem gi o suplimentare la proiectul de
ordine de zi, cu 3 puncte. Supun la vot. Cine este pentru ? S-a v'otat cu 12 voturi
pentru. Cine este Tmpotrivd ? 0 voturi impotri'u5. Cine se abtine ? 0 vcrturi ablinere.
A intrat Tn sald dl. Siuca Cdtilin, sunt prezenli 13 consilieri locali.
in sald este prezent dl. Tiurean Alexandru, seful Poliliei Orasului lernut, care
fdce o informare cu privire la principalele activitd[i desfigurate de Poli[ia Oragului
lernut in semestrul I al anului 2019.

-

Dl.Tiurean A. - am cerut permisiunea d-lui primar Nicoari loan, de a
prezentata in cadrul gedinlei consiliului local lernut, inforn'larea cu privire la
principalele activitdli desfigurate de Polilia Oragului lernut in senrestrul I al anului
2019. Vreau si incep pnn a spune cd suntem deficitari din punct de vederer al

g" luna viitoare o sd avem un
personalului, dar avem si o veste buni 9i anume
"?
in familie, este un
coleg politist nou printre noi. Avem 26 de infac[iuni de violenta

familie, sunt cu
semnal de atarmj acest lucru. Semnal5rile de violenld in
unde s-a
pi.pono.renld din zona Cipdu. Avem deasemenea si un caz de tiilhdrie,
posesie, avem citeva dosare si
emis mandat Oe aresiare. du privire la tulbunarea de
'in aceste situalii
anume intrarea pe proprietate a unor persoane sau animale iar
ireUrie sd acfionim cu fermitate impreuni cu dumneavoastrd.
locali.
A intrat in sald dna Turcu Simona, sunt prezenli 14 consilieri
alcoolului,
influenla
sub
conducere
Dl. Tiurean A. - avem 9i Cazuri de
loan'
primiar'
Nicoari
conducere fdri permis, etc. Vreau sd multumesc domunulul
de fiecare datd, Consiliului local 9i Primiriei'
p"ntt,
r-. sprijinul acordat astiizi
am fost informat, cd in spatele zonei de citre liceu s-ilu
oi. trtaorag E. gard r:u
gisit seringi dubloase, zola unde s-au gdsit este zona care se aflii gard in
liceul.

Polilie, vi rog' Au fost
Dl. Tdurean A. - peroanele care v-au informat si vini la
gco'lar s;i infrac{iunilor clin
desfdgurate doud acqiuni pentru combaterea absenteismului
rog s5 ne semnalali oricind vedeti ceva.
zona gcolilor.
A intratin saie dl Mqldovan Hora[iu, sunt prezen[i 15 consilieri locali.
de ani,
Dl. pantea C. f. pagina 2 din raportul'2018 2019, era o inversare
p'e
circulalie, daci
sper ci ati corectat-o, era, o-inversare. Din totalul contraventiilor,

vi

-

-

o situatie cdte din aceste amenzi sunt acordate rez:identilor si ciite
nerezidentilor?
asemenea
Dl. Tiurean A. - statistic nu avem a'a ceva. |n ATOP am auzit

ave[i

discu[ii.
Dl Pantea C. - o mare parte sunt externe'
Dl. Taurean A. rutier, am avut o solicitare

in comisie pentru limitarea

vite'zei
Gheorghe
lrancu
9i
pe anumite strizi. Riscuri ar fi pe strizile Dacia Traian!, Avram
lucru'
acest
bola , dacd vreli, sd puneliin dezbatere
linigte in lernut' Au
Dl. Primar Nicoari loan - de c6nd lucrez cu dl. Tdurean, e
Dl' Tdurean ne
fermr:'
acliuni
avut loc acliuni ferme. Putem si luSm in calcul aceste
cd pleacir doi
zice
ne
nu
zice cdvine un pofit"t nou angajat, de la noi din zond, dar
contraventionale,
polifigti la cluj. nm iemnat cat6v'a planuri pentru prevenirea faptelor
o sd fie ac;tiuni
des'
mai
c6t
actiuni
a absenteismului E.orri oot"t. si facem aceste
in siguranld'
sunt
no$tri
obscure, ca sd fim siguri c6 copii

,

-

in toate zonele, mai

Colaborarea
:-'-.- -Dl. duce la _rezultate bune'polifia dirr lernut se muti la
cornea V. aud des cd
Dl. Tiurean A. - nu existi nici o subordonare' Este
fie cu cei de Ia seclie, ian rutiera sd lucreze impreuni,cu cei
pe
fie politigti permanent,24 de ore din 24' Palrularea se face
,u,ioriutu doar de noi. Nu putem acoperii toatS gama de

ca ordinea Public;dL sd
la Ludug. Am dc,ri sd
si ore care siunt
silvic, pe

-

animale etc.

Dl.MirgineanV.-camereledesupravegh^eresuntprobe?
cu Pclilia Locald e bund,
Dl. Tiurean A. - in momentul de fa[d, da. Cotaborarea
ne-am sprijinit reciproc.
- -,^ tr:,---r
trebui sa '/ina
ar r-^rfilmat, ^Dna. Turcu S. - vi felicit gi eu. Sunt cdteva camere de
aceea insist pentru
in spriiinul celor Oe ta politie, ei nu pot fi prezenfi peste tot de pentru
tot ceear ce
a.nilitionarea montaiea'camereloi de filmat. Vi multumesc

!i

face[i.

claxonarea este interzisi prin lege, oonstituie contraverrfie?
Dimineala vin camioanele !9i claxoneazi mult'
Dl Tiurean A. - claxonarea nu poate fi folositS in mod excesiv'
pct. 1 - ordinea de zi. proiect de hotirAre privind validarea Dispo:zi[iei
primarului nr. 310 din 03.0g.201g cu privire la modificarea bugeturui rocal al orasului

Dl. Popa M.

-

lernut.

Dl.$uteuL'-Comisiaeconomiciadatavizfavorabil.

Dl. Popa Mircea

-

supun la vot proiectul de hotdrAre privind validarea

Dispoziliei Primarului nr.310 din 03.09.2019 cu privire la modificarea lcugetului local al
Orasului lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este impotrivii ?
0 voturi impotrivd. Cine se abline ? 0 voturi ablinere. in acest sens a fost adoptatd
HCL nr. 137/30.09.2019 privind validarea Dispoziliei Primarului nr. 310 din
03.09.2019 cu privire Ia modificarea bugetului local al Oragului lernut.
Pct. 2. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local ir Orasului lernut
pe anul 2019.
Dl. $uteu L. - comisia economicd a dataviz favorabil.
Dl. Popa M. - presedinte de gedin[i. Supun la vot proiectul de hotirAre privind
rectificarea bugetului local a Oragului lernut pe anul 2019. Cine este pentru ? S-a votat
cu 15 voturi pentru. Cine este impotrivd ? 0lroturi impotrivd. Cine se abtine ? 0 voturi
ablinere.- in acest sens a fost adoptata H.C.L. lernut nr. 138/30.05.2019 privind
rectificarea bugetului local a Oragului lernr.rt pe anul 2019Pct. 3.Proiect de hotirire privind reducerea taxei speciale de salubritate pentru
dna Stoica Maria.
Dl. $uteu L. - comisia economici gi cornisia socialS a dat aviz f;avorabil.
Dl. Popa M. supun la vot proiectul de hotirdre privind reducerea taxr:i
speciale de salubritate pentru dna Stoica Maria. Cine este pentru ? S-a votat cu 15
voturi pentru. Cine este impotrivi ? 0 voturi impotrivd. Cine se etbtine ? 0 voturi
ablinere. in acest sens a fost adoptati H.C.L. lernut nr. 139/3Cf.09.2019 privind
reducerea taxei speciale de salubritate pentru dna Stoica Maria.
Pct. 4 - ordinea de zi - Proiect de hotirdre privind reducerera taxei specialle
de salubritate pentru dna Bercea Maria.
Dl. guteu L. - Comisia economici si comisia sociald a dat aviz favorabil.
Dl. Popa M. presedinte de gedin[d. Supun la vot proiectul cle hotdrire. Cine
este pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este Tmpotrivd ? 0 voturi impotrivii.
Cine se abline ? 0 voturi abfinere. - in acest sens a fost adoptata H.C.L. lernut nr.
140/30.09.2019 privind reducerea taxei speciale de salubritate pentru dna Berc;eta
Maria.
Pct. 5. Proiect de hotirAre privind reducerea taxei speciale de salubritate pentru
domnul Muresan Gheorghe.
Dl. $uteu L. - comisia economicd si comisia sociald a dat aviz favorabil.
Dl.Popa M. - supun la vot proiectul de hotirire privind reducerea taxei speciale
'115
de salubritate pentru domnul Muregan Gheorghe. Cine este pentru '? S-a votat cu
voturi pentru. Cine este Impotrivi ? 0 votr.rri Tmpotrivd. Cine se abtine ? 0 voturi
abtinere. in acest sens a fost adoptati H.C.L. lernut nr. 141/30.09.2019 priv[nd
reducerea taxei speciale de salubritate pentru domnul Muregan Gheorghe.
Pct. 6. Proiect de hotdrAre privind atribuirea de denumiri de strizi in orarsul
lernut.
Dl. Sduca C. - comisia urbanism a dat aviz favorabil. Avem 6 strazi.
Dl. Popa M. - supun la vot proiectul cle hotirire privind atribuirea de denumiri
de strizi in oragul lernut. Cine este pentru i)S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine e,ste
impotrivi ? 0 voturi impotrivd. Cine se abline ? 0 voturi ablinere. -'in acest sens a 1'c,st
adoptati H.C.L lernut nr. 142130.09.2019 privind atribuirea de dernumiri de strdrzi

-

-

in oragul lernut.
Pct. 7. Proiect de hotdrire privind aprobarea Regulamentului de gospodirire al
Orasului lernut si a satelor apa(initoare, aprobat prin H.C.L. nr. 11012015.
Dna. Demeter E. - comisia juridici a dat aviz favorabil'
Dl. Sduca Cdtilin - comisia servicii a dat aviz favorabil.
Dl. Popa M. supun la vot proiectul de hotir6re privind aprobarr:a
Regulamentului de gospodirire al Oragului lernut si a satelor apartindtoare, aprobrat
prin H.C.L. nr. 11012015. Cine este pentru 1) S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine elste
impotrivi ? 0 voturi impotrivd. Cine se abline ? 0 voturi ablinere, in acest sens a fost
adoptati H.C.L. lernut nr. 143/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului rde

gospodArire al Oragului lernut 9i a satelor apa(initoare, aprobat prin H.C.L. nr.
110t2015.
Pct. 8. Proiect de hotdrdre privind actualizarea Programului Frnual de Achizil;ii
publice al Oragului lernut pe anul 2019.
Dl. Sduca C. - comisia urbanism a dat aviz favorabil.
supun la vot proiectul de hotdrAre privind actualizarea
Dl. Popa
Programului Anual de Achizilii publice al Crragului lernut pe anul 2019. Cine este
pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este impotrivi ? 0 voturi impotrivi. Cine
se abline ? 0 voturi abtinere. [n acest sens a fost adoptati H.C.L. lernut nr.
144130.09.2019 privind actualizarea Programului Anual de Achizilii publice al
Oragului lernut pe anul 2019.
Pct.9. Proiect de hotdrAre privind aprrobarea Organigramei gi a Statului de
Funclii al Oraqului lernut.
Comisia juridici a dat aviz favorabil.
supun la vot proiectul de hotdrire privind aprobarea
Dl. Popa
Organigramei si a Statului de Funclii al Orasului lernut. Cine este pentru ? S-a votilt
cu 15 voturi pentru. Cine esteimpotrivS ? 0 voturi impotrivd. Cine se abtine ? 0 voturi

M.

M.

ablinere. in acest sens a fost adoptati H.C.L. lernut nr.l45/30.09.2019 privind
aprobarea Organigrameigi a Statului de Funcfii al Oragului lernult.
Pct.10. Proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului de autorizart-",

organizare, atribuire in gestiune delegatd si controlul executdrii serviciului de transport
in regim de taxi, pe ruza oragului lernut.
Comisia economici a dat aviz favorabil.
Comisia de servicii a dataviz favorabil.
Dna Dordea L. - avem nevoie de avizul comisiei de circulatie. Este vorba cle
loca!ie.

Dl. Popa M.

supun

la vot

proiectul

de hotirdre privind aprobarera

Regulamentului de autorizare, organizare, atribuire in gestiune delelgati si controlul
executdrii serviciului de transport in regim de taxi, pe ruza oragului lernut. Cine este
pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este Impotrivi ? 0 voturi impotrivd. Cine

se abline ? 0 voturi ablinere. [n acest sens a fost adoptatii H.C.L. lernut

nr.l46/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de autorizare, organiza.re,
atribuire in gestiune delegati gi controlul executirii serviciului de transport iin
regim de taxi, pe raza oragului Iernut.
Dl. Mirginean V. - am zis cd trebuie rCiscutat gi la comisia de circulalie acest
lucru.

Dl. Nicoari l. - am ficut multe eforturi si ajungem in acest s;tadiu. in comisia
am fdcut nigte propuneri pentru 4 locuri de stationare ia taxiurilor. Doui
circulalie
de
vor fi in fa!5 la retaurantul Miru Rogu, iar doud la circa 5-6 metri de stalia de autobttz
( spre Ludus ). Daci o si fie mai multi taximetrigti, existi l6ngi Biserica Ortodoxi I l<lc
9i vom gisi gi acolo. Am discutat de sistemele de stopare a vitezonranilor pentru str.
Dacia Traiani, Avram lancu, Gheorghe Doja gi Libertitii, care e clrum judelean, 9i
daci primim avizul necesar. Deocamdati nu am cuprins bani Tn buget pentru ac;est
lucru. Pe strada Dacia Traiani nu ajunge unul, trebuie cel putin douti buciti dacd nu
trei. O bucati este intre 8.000-10.000 lei. Temporar pe o singuri locatie se poate
obline autorizalie, de exemplu la piatd cAnd sunt Zilele Oragului. La $coala noud dlin
Mihai Eminescu este posibil si facem sens unic. O si fie greu si gestiondm un
numir aga de mare de magini acolo. O sd comanddm semne de circula[ie. Trebruie
solicitat avizul comisiei.
Dl. Mdrglnean V. - eu zic si facem loc de parcare pentru taxiuri in falet la
magazinul Oncos, nu in statia de autobuz.
Dna Turcu S. - gi eu zic ci la Oncos e mai bine.
Dna dordea L. - trebuie si obtinem avizul de la Rutieri gi apoi vedem localiile,.
Dl. Muregan V. - este 9i parcarea de la B.C.R.
Dl. Nicoari l. - ei solicitd licentd, noi trebuie si le dim locuri de parcare.

Pct.11. Proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului de orl3anizare qi
funclionare al Direcliei de Asistenli Sociald.
Comisia judridica a dat aviz favorabil.
Comisia asociali a dat aviz favorabil.
supun la vot proiectul de hotdr6re privind aprobarea
Dl. Popa
Regulamentului de organizare gi func[ionare al Direc[iei de Asistenld Sociald. Cine
este pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este impotrivd ? 0 voturi impotritrii.

M.

voturi abtinere.Astfel a fost adoptati H.C,L. lernut
nr.147130.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i

Cine

se

abtine

? 0

funclionare al Direcfiei de Asistenli Sociali.
Pcl.12. Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului Local de Cooperare
pentru cregterea gradului de siguranti al elevilor gi cadrelor didactice din mediul
preuniversitar, pe parcursul anului de invildrndnt preuniversitar 2019-2020 in Orasul
lernut.
Comisia juridici a dat aviz favorabil.
Executivul a dataviz favorabil.

Dl. Popa M. - supun la vot proiectul de hotdr0re privind aprobareia Planului
Local de Cooperare pentru cresterea gradrului de sigurantd al elelvilor 9i cadrelor
didactice din mediul preuniversitar, pe parcursul anului de invildm€rnt preluniversitar
2019-2020 in Orasul lernut. Cine este pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este
impotrivd ? 0 voturi impotrivd. Cine se abtine ? 0 voturi ablinere. Astfel a fost adoptatd
H.C.L. lernut nr.148/30.09.2019 privind aprobarea Planului Locatl de Gooperare
pentru cregterea gradului de siguranfi al elevilor gi cadrelor didactice din
mediul preuniversitar, pe parcursul anului de invilimint preuniven;itar 20192020 in Oragul lernut.
Dl. Nicoare l. - cadrele didactice si fie mult mai atente '[n ,:eea ce privegte
comportamentul elevilor, locurile mai ascunse , si furnizim informatii des,pre aceste
lucruri. Sunt situatii despre care nu gtim. Vd rog sd ne aduceti la cunogtiintit.Haideti si

ne sprijinim. Haide[i si prevenim infracliunile, si ne sprijinim cu inforntalii.
Pct.13. Proiect de hotirdre privind modificarea Actului Constituttiv gi a Statutului
Asocia{iei de Dezvoltare lntercomunitard ,,AQUA INVEST MURE$'.
Comisia juridici a dat aviz favorabil.
Comsia de servicii a dat aviz favorabil.
Dl. Popa M. supun la vot proiectul de hotirAre privind modificarea Actului
Constitutiv gi a Statutului Asocia(iei de Dezvoltare lntercomunitard ,,AQL,A INVES;T

-

MURES'. Cine este pentru ? S-a votat cu'15 voturi pentru. Cine este impotrivd'? 0
te H.C.L. lernut
voturi impotrivi. Cine se abtine ? 0 voturi abtinere. Astfel a fost

nr.149/30.09.2019 privind modificarea Actului
Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitari ,,AQUA INVEST M
Pct.14. Proiect de hotirdre privind incetarea
salubritate acordati persoanelor fizice pentru imobilele nelocuite.
Comsia economici a dat aviz favorabiil.
Executivul a daz aviz favorabil.
Comisia juridicd a dat aviz favorabil.
Dl Popa M. - supun la vot proiectul de

gi,, a

i

Statutului

taxei speciale

cle

hotirire privind inoetarea reducerii taxei

speciale de salubritate acordati persoanelor fizice pentru imohilele nelocuite. Cine
este pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este impotrivi ? 0 voturi impotrivi.
Cine se abline ? 0 voturi ablinere. Astfel a fost adoptatii H.Cl.L. lernut
nr.150/30.09.2019 privind incetarea reducerii taxei speciale de salubritate
acordati persoanelor fizice pentru imobilele nelocuite.
Pct.15. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentarntului Consiliului
Local lernut in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic lernut, jude[ul Mures,
in anul scolar 2019-2020.
Dna Demeter E. - la Comisia juridicii- l-am votat pe dl. Murergan \/asile., l-am
propus.

La comisia de servicii s-a propus continuitate pentru dl. Comea Vasiler.
Dl. Cornea V. - sd mai fie gi altcineva.
Dl. Muregan V. - eu nu fac parte din comisia juridicd. Refuz propunerea.
Dna Demeter E. - dl. $uteu nu acceptali ?
Dl. $uteu L. - sunt lider de sindicat.
Dl. Popa M. - supun la vot propunerea comisieijuridice.
Dl. Muregan V. - eu refuz.
proiectul de hotirire privind desemnarea
Dl. Popa M. supun la
reprezentantului Consiliului Local lernut in Consiliul de administralie al Liceului
Tehnologic lernut, judelul Mureg, in anul scolar 2019-2020, respectiv pe dl. Cornea
Vasile. Cine este pentru ? S-a votat cu 14 voturi pentru. Cine este impotrivii ? 0 voturi
impotrivi. Cine se abtine ? 0 voturi abtinere, 1 nu voteazi. Astfel a fos;t adoptati

-

vot

H.C.L. lernut nr.151/30.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Oonsiliului
Local lernut in Consiliul de administrafie al Liceului Tehnologic lernut, judelul
Mureg, in anul gcolar 2019-2020.
Pct.16. Proiect de hotirdre privind alegerea Pregedintelui de $edinla al
Consiliului Local lernut pentru urmitoarele 3 luni.
Dna Demeter E. - eu il propun pe dl. Teban lonut.
Dl. Popa M. - supun la vot proiectul de hotirdre privind alegenea Pregedintelui
de gedin[i al Consiliului Local lernut pentru urmitoarele 3 luni, res,pectiv' dl. Teban
lonu!. Cine este pentru ? S-a votat cu 14 voturi pentru. Cine este impotrivii ? 0 voturi
impotrivd. Cine se abtine ? 0 voturi ablinere, 1 nu voteazd. Astfel a fost adoptati
H.C.L. lernut nr.152/30.09.2019 privind alegerea Pregedintelui de lledinti al
Consiliului Local lernut pentru urmitoarele 3 luni.
Pct.17. lnformare cu privire la reactualizarea listei investiliilor prioritare ,Cin
cadrul Master Planului pentru sectorul de apd si canaljudetul Mureg.
Dna Dordea L. - a fost o informare pentru dvs.
Dl. Nicoard l. - fdc6nd parte din Aqua lncest am fost benel'iciaride investitii.
POS Mediu 2- acelagi lucru se intAmpli gi acum, dupi 2 ani avem finagizatd
licitalia.PAni la implementare mai dureazd aproximativ 3 ani. Neavdrnd all,e sume de
finanlare, chiar daci am reconfirmat in anul 2016 aceasti listd, vi prot)un
reactualizarea ei din nou acum. O sd fie loc Ai pentru alte inveslitii. Diacd primim
finanlare pentru Oarba de Mureg, vom scoate acesata din lista Aqua lncest.
Dl. Muregan V. - anii trecuti prioritar era canalizarea la Cip6u
Dl. Nicoara l. - 9i acum este ! in nnomentul cind aver-n proiectul tehnic ai
indicatorii tehnico-economici aprobali vom putea sd punem pe lista de investitii.
Sfantu Gheorghe a fost pe POS Mediu 1. Nu e in urmd Lechin[a sau Deag, e chiar
mai inaintat. Lechinla nu are studiu de fezabilitate. in mdsura posibilitdlilor o sd
finantim.
Pct.1-.Suplimentarea proiectului ordinii de zii- Proiect de hotirAre pentru
modificarea Anexei la Hotirirea Consiliului Local nr. 2912001 privind insugirea
inventarului bunurilor care apa(in domeniului public al Oras,ului lernut, cu rnodificiri si
completiri ulterioare.
Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Se complecteazA ctt valorile clidirilor
gi a terenurilor. S-au ficut rapoarte de evaluare.
Dl. Popa M.- supun la vot proiectul de hotdrAre pentru modificarera Anexei la
Hotir6rea Consiliului Local nr. 2912001 privind insusirea inventarului bunurilor care
apa(in domeniului public al Orasului lernut, cu modificdri gi completiri ulterioare. Cine
este pentru ? S-a votat cu 15 voturi pentru. Cine este Tmpotrivi ? Ct voturi Tmpotrivi.
Cine se abline ? 0 voturi abtinere. Astfel a fost adoptatii H.C.L. lernut
nr.153/30.09.2019 pentru pentru modificarea Anexei la Hotirirea Consiliului
Local nr. 2912001 privind insugirea inventarului bunurilor care apa(in
domeniului public al Oragului lernut, cu modificiri 9i completiri ulterirlare.
Pct.2-.Suplimentarea proiectului ordinii de zii- Proiect de hotirAre pril'ind
aprobare proiect tehnic, indicatori tehnico-economici si deviz general faza PT pentru

obiectivul de investitie modernizare drum comunal DC 86 lernul Silcud, jude{ul
Mures.

Dl. popa M. - supun la vot proiectul der hotdrdre privind aprobare prc,iect tehnic,
indicatori telrnico-economici si deviz general faza PT pentru obiectivul de investitie
modernizare drum comunal DC 86 lernut Sdlcud, judelul Mureg. Cine este pentru ? Sa votat cu 15 voturi pentru. Cine este impotrivd ? 0 voturi impotrivd. C;ine se abtine'? 0
voturi ablinere. nsitet a fost adoptatd H.C.L. lernut nr.15rU30.09.2019 privind
aprobare proiect tehnic, indicatori tehnico-economici si deviz genera! faza PT
pentru obiectivul de investitie modernizane drum comunal DC 86 lernut Silcud,

judeful Mureg.

pct.3-.Suplimentarea proiectului ordinii de zii- Proiect de hotdrire privind
aprobare actualizare deviz general faza Pf p,entru obiectivul de invesititie modernizrare
drum comunal DC 86 lernui- Sdlcud, judelul Mureg inbaza OUG 11412018'
Comisia de urbanism a dat aviz favorabil.
Dl. Popa M. -s-au fdcut devize separate ?
Dl. Nicoard l.- se calculeazd tot.
Dl. Cindea l.- delegate sitesc , cdnd se apuci de lucru ?
Dl. Mirginean V. - in data de 8 octombrie.
Dl. Nicoari l. - in data de 9 octombrie.
Dl. Popa M. - supun la vot proiectul de hotdr6re privind iaprobare actualizare
drum comunal DC
deviz general faza PT pentru obiectivul de investitie
pentru ? S-a votat
Cine
1
1412018.
judelul
ouc
Mureg Tn baza
86 lernut - SSlcud,
serabline?0voturi
cu 15 voturi pentru. cine este irnpotrivS ? 0 voturi impotrivi.
9 privinrJ aprobare
nr.155/30.0!
adoptatii H.c.L. lernut nr.155/30.09.
abtinere. Astfel a fost adopl
ablinere.
modernizare
aciualizare deviz general taza PT pentru obiectivul de
11412t018.
G
judelul
in
baza
Mureg
drum comunal DC 86 lernut'Sdlcud,
Dl. Popa M.- declar Tnchisd gedinta de Consiliu local'
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