PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30 mai 2018 orele 13, la sala de şedinţă de la sediul Primăriei cu ocazia şedinţei de
lucru ordinare a Consiliului local.
Sunt prezenţi: Tóth Ferenc – secretar, precum şi consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád,
Benke Csaba – Alexandru, Cseh József, Fekete Sándor, Kelemen Anna-Mária, Kelemen Ferenc, Kovács
Árpád, Takács Béni şi Török Gáspár.
Se consemnează absenţa: Primarul Karácsony Károly şi consilier Dosa Ibolya.
La propunerea d-lui consilier Benke Csaba – Alexandru se alege ca preşedinte de şedinţă pe consilier
Takács Béni.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 26 aprilie 2018. Nu se fac propuneri privind completarea sau modificarea celor consemnate în
procesul verbal şi aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctele de pe propunerea de ordine de zii pentru astăzi.
Nu se înregistrează alte propuneri şi ordinea de zi este astfel acceptată, în felul următor:
1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea NirajuluiNyárádmente, a unor suprafeţe de teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri
europene.
2. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat domnului Secretar care începe prezentarea solicitarea primită din partea Asociației
Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente privind punerea la dispoziția asociației a unor suprafeţe de
teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri europene. Este vorba de două parcele cu
suprafaţa cumulată de 2,50 ha pe care se vor executa lucrări de reîmpădurire şi alte lucrări de specifice
protecţiei mediului şi a amenajamentului silvic.
Sunt prezentate detaliile Proiectului de hotărâre şi
expunerea de motive aferentă.
Se trece la discuţii.
Consilierul Kovács Arpad doreşte să se clarifice dacă dreptul de proprietate a comunei asupra acestui
tren va fi afectat în cazul în care se implementează proiectul. Secretarul spune că dreptul de proprietate a
comunei nu se pierde, dar terenul în cauză nu trebuie înstrăinată pe durata de existenţă a statutului de arie
naturală protejată, pe perioada de implementare a proiectului şi într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea
acestuia – deoarece aici vor fi cheltuiţi bani europeni, refacerea ecosistemului degradat.
Nu se fac alte discuţii Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se constată
aprobarea cu unanimitate de voturi „pentru” a consilierilor prezenţi a Hotărârii nr. 14 din 30 mai 2018
privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente, a unor suprafeţe de
teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri europene.
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Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Consilierul Kovács Arpad doreşte să fie informat despre stadiul proiectelor cu terenul de sport
multifuncţional şi a construcţiei trotuarului din Troiţa. Secretarul spune că formalităţile premergătoare
începerii construcţiei terenul de sport stau bine. S-a obţinut şi viza verificatorului de proiecte de la
reprezentantul entităţii finanţatoare, urmează să fie obţinută autorizaţia de construire. Pentru trotuar
materialele sunt pregătite va trebui să se contracteze lucrarea. Totodată consilierul este informat că se va
elabora un studiu de fezabilitate pentru o capelă mortuară în Troiţa.
Consilierul Fekete Sandor readuce în discuţie problema veche a stării podeţului din Găleşti din faţa
Parohiei Unitariene. Din cauza stării acestui podeţ agricultorii care au terenuri în aceea zonă a satului nu pot
ajunge cu utilajele mari (combine) la terenurile cultivate. Trebuie luate măsuri pentru că altă rută nu există iar
secerişul se apropie. Viceprimarul spune că va informa pe Primar şi se va căuta rezolvarea problemei.
Consilierul Adorjani Pal doreşte să afle de ce sunt sistate lucrările de asfaltare a drumului comunal
din Adrian. Viceprimarul spune că lucrările decurg conform unor grafice şi că în prezent firma execută
reconstruirea taluzului porţiunilor de drum deja asfaltate, urmează să se continue şi cu celelalte lucrări.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Takács Béni.
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