ROMAMA
CONSILIUL LOCAL APATA
JTTDETUL BRA$OV

uorAnAnpA

Nr.27
Din data de 27.04.2017.

Privind : aprobarea procesului -verbal al gedinJei ordinare
a Consiliului
Local Apaladin data de 30 martie 2017;

consiliul Local Apala,judelul Bragov, intrunit in gedin!6 ordinard
inziua de

27 aprilie 2017;
Avffnd in vedere proiectul.de hotdrdre procesui -verbal
,
al qedinlei
ordinare a Consiliului Local Apa\adin data de 30 martie
2017 gi raportul de
specialitate inregistrat sub nr.3g02l 21 .04.20 17
;
- preve
5) din Legea nr.215/2001 privind administralia
publicd locald
completdiile ulterioare, in conformitate cu care
"La inceputul
cretarul supune spre aprobare procesul -verb al aI
qedinlei anterioare .Consilierii locali au dreptul ci,in
cadrul gedinlei , sd conteste
conlinutul procesului verbal gi sd ceara menlionareaexactd
a opiniilor exprimate
in gedinla anterioard
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind
administralia publicd locald , republicatd, cu modificdiile gi
completdrile ulterioare:

HOrAnAgrE:
Art'l' Se aprobd procesul verbal al gedinlei ordinare a Consiliului

Local al
comunei Apa\a din data de 30 martie 20I7.oni'o* anexei care
face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.2. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri
se
insdrcineazd secretarul comunei Ap_ala.

- 1 ex. afigaj;
HotdrArea s-a adoptat cu 11 voturi,'pentru?t

ROMANIA

coNStLtuL LocAL APATA
JUDETUL BRA$OV
PROCES

-

VERBAL

Incheiat azi, 30.03.2017 cu ocazia gedinlei ordinare
al Consiliului
Local Apala, judetul Bragov.
$edin{a ordinard a fost convocatd pentru data de 30.03 .2017, ora
9,00 in sala de gedinfe de cdtre primarui comunei
Apata , conform
convocatorului nr. 122.02.2017 .
Cu o prezentd de 12 consilieri locati gedin[a este statutard.
itatea.

din zona

turisticd Valea Bozom din Apala ;
- reprezentantul Asocia{iei cregtem Romdnia lmpreund
Pregedintele gedinlei dl. consilier lmre Stefan pr"=Nij proiectul
,

ordinii de zi:
1 . Proiect.de hotdrdre privind aprobarea procesului
verbal al
gedin(ei extraordinare a Consiliului Local Apala din data
de 6 februarie
2017:

Initi

sedi - h,

;

'f5jlj3fii:i$?.*[iJ:i[1r3,,r,

Initiator Primarul comunei Apala;'
-aprobarea
Proiect.Ce hotirf,re privind
procesului verbal al
gedinlei extraordinare a Consiliului Local Apala din data
de 15 martie
2017;
ei Apa[a;
privind aprobarea situaliei economicoBucegi piatra Craiului R.A la data de
31.12.2016;
Iniliator - Primarul comunei Apata;

ln
4
financia

s.@privindaprobareabugetu|uideveniturisi

cheltuieli pe anul 2017 al PRL Ocolul Silvic Bucegi piatra
Ini{iator - Primarul comunei Apafa;

Cr"irl'

n.X;

6. Proiect de hotirdre privind aprobarea Tncheierii unui nou contract
de administrare fondului forestier proprietatea comunei Apala, intre
comuna Apa{a gi RPL ocolul silvic Bucegi piatra craiului R.A;
Iniliator - Primarul comunei Apala
7. Proiect Cq hotirdre privind aprobarea instituirii unei taxe de peiaj
pentru utilizarea infrastructurii publice locale ( a drumurilor comunale sau forestiere , ori a altor categorii de de drumuri aflate in Tn proprietatea sau
administrarea comunei) de cdtre echipamente , utilaje, etc destinate
ob{inerii de venituri , conform art.486 din Legea nr.22712015 Codul Fiscal;
Iniliator - consilier local Meszaros Gabor;
8 .Proiect de hotdrdre privind validarea mandatului de consilier local
al d-lui Costea Marian din partea PNL;
Iniliator - Primarul comunei Apala
9. Probleme diverse
Se supune la vot ordinea de zi . Cu 12 voturi "pentru" este aprobatd
ordinea de zt a gedinlei.
Pregedintele gedinlei dl. consilier lmre gtefan , dd cuvantul d-lui
Pascu Mihai, pentru a transmite mesajul locuitoruilor din zona turisticd
valea Bozom.
Dl. Pascu Mihai ,in calitate de reprezentant al locuitorilor din zona
turistici Valea Bozom din Apa{a transmite mesajul locuitorilor din zona,
referitor la repararea drumului din Valea Bozom;
Face apel la Consiliul Local Apala sd prioritizeze investi{iile pe anul
2017 gi sd investeascd din fondul de accesibilizare constituit Inbaza Legii
nr.56 pentru reparalia drumului Tn Valea Bozom;
Domnul primar Boloni Laszlo impreund cu Consiliul Local Apala vor
face toate demersurile posibile 9i vor asigura fondurile necesare pentru
repararea drumului din Valea Bozom.
In continuare reprezentatul Asocialiei Cregtem RomAnia lmpreund
prezintd proiectul Planteazd in Rominia ; edilia a-ll-a care va derula la
nivelul localid{ii Apa{a. Acest proiect vizeazd organizarea unor acliuni de
plantare puieli pe bazd de voluntariat.
Contribu{ia autoritSlii locale se va rezuma la:
- identificarea de terenuri aflate Tn administrarea instituliei publice locale;
- semnarea acordului de parteneriat cu asocialia
- delegarea unui angajat din partea instituliei care sd !ind legdtura cu
reprezentanlii asocialiei;
- promovarea proiectului Tn vederea atragerii de voluntari din cadrul
localitdtii

Acliunea de plantare a puielilor in localitatea Apala se va desfdgura
Tn cursul zilei de sdmbdtd , 01.04.2017 gi vor fi planta{i cca 1.000 buc de
salcArni , pe domeniul public al comunei Apafa.
La acliunea de plantare vor participa , primarul localitefli, consilieri!
locali, polilia locald, pddurarii de ocol , gi geful de district.
Punctul nr.l - Proiect de hotdrire nr.1 8t2017 privind aprobarea
procesului verbal al gedinfei extraordinare a Consitiului Local Apala
din data 6 februarie 2017;
Iniliator - primarul comunei Apala;
Este prezentat raportul de specialitate nr.2gg1 123.09.2017 .
Pregedintele de gedinta prezintd proiectul de hotdrdre nr. 1A12O1T.
se supune la vot . cu 12 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.18/30.03.2017 a Consiliului Local Apa{a.
Punctul nr.2 - Proiect de hotdrdre Nr.1912017 privind aprobarea
procesului verbal al gedinfei ordinare a Consiliului Local Apafa din
data de 27 februarie 2017;
Inifiator - Primarul comunei Apa[a;
Este prezentat raportul de specialitate inregistrat sub
nr.12984123.03.2017 .
Pregedintele gedinlei prezinti proiectul de hotdr6re nr.1gl2O1T.
se supune la vot . cu 12 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrarea
nr.19/30.03.2017 a Consiliului Local Apata.
Punctul nr.3 - Proiect de hotdrdre Nr.2012017 privind aprobarea
procesului verbal al gedinfei extraordinare a Consiliului Local Apala
din data de 15 martie 2017.
Iniliator - Primarul comunei Apala;
Este prezentat rapoftul de specialitate Tnregistrat sub
nr.2986123.03.2017
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrdre nr.20 t2O1T.
se supune la vot . cu 12 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.20130.03.2017 a Consiliului Local Apala.
Punctul nr.4 - Proiect de hotdrdre nr.2112017 referitor la
aprobarea situafiei economico - financiare pe anut 2016 a RPL Ocolul
Silvic Bucegi Piatra Graiului RA;
Ini{iator - primarul comunei Apala
Seful Ocolului Dl. Ing Mihalte Sandu prezintd execulia bugetului de
venituri gi cheltuieli la 31J22016.
Pregedintele de gedinld prezintd proiectul de hotdrAre nr.2112017.
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 gi 3 avizeazdfavorabil proiectul de
hotdrAre.

Se supune la vot. Cu 12 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdr3rea
nr.21130.03.2017 a Consiliului Local Apata.
Punctul nr.S - Proiect de hotirare nr.22t2017 referitor ta
aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2O1T 0ntocmit de
cdtre RPL Ocolul Silvic Bucegi - piatra Craiului R.A
Iniliator - primarul comunei Apala
Dl . Mihalte Sandu seful Ocolului Sivic Bucegi prezintd proiectul de
buget al Regiei pe anul 2017.
Avdnd in vedere ci proiectul de buget pe anul 2O1T prezentat de
RPL Ocolul Silvic Bucegi - Piatra Craiului R.A contine cheltuilei majorate
fald de anul precedent, iar cheltuielile indirecte nu sunt calculate Tn
rapoft cu suprafala delinutd de comuna Apala, consilierii locali Marton
Atila gi Meszaros Gabor solicitd modificarea BVc -lui pe anul 2017.
In urma negocierilor purtate gi a solicitirilor consilierilor locali
aceste cheltuilei au fost diminuate in timpul gedinlei .
Consilierul local Szabo Laszlo solicitd alocarea fondurilor necesare
din BVC pentu reparea drumurilor Valea pietrii gi Valea Bozom;
Consilierul local Meszaros Gabor solicitd afigarea la sediul primdriei
a istei cu solicitdrile de lemn de foc pe anul 2017
Totodatd cere actualizarea sdptdmAnald a situatiei cererilor de citre
geful de district;
Consilierul local Marton Atila- pentru stoparea sustragerilor din fondul
forestier gi pentru paza cAmpului propune introducerea paiei prin firmd
privatd
Dl. consilier Gal Andras- Zsolt propune alocarea sumei de 150.000
lei din profitul de reparlizat cdtre UAT Apafa pentru repararea drumului din
Valea Bozom.
Pregedintele de gedinld prezinti proiectul de hotirdre nr.2212017.
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 9i 3 avizeazdfavorabil proiectul de
hotdrAre prezentat.
Se supune la vot . Cu 9 voturi ,,pentru" gi 1 impotriva (Dl.consilier
Mafton Atila ) qi 2 ablineri (d-nii consilieri Gal Andras -Zsolt si Dl. consilier
Meszaros Gabor) este adoptatd hotdrArea nr.22l3O.O3.2O1i a Consiliului
Local Apata.
Punctul nr.6 - Proiect de hotdrdre nr.2312017 referitor la
aprobarea incheierii unui nou contract de administrare a a fondului
forestier , proprietatea comunei Apala
Iniliator - primarul comunei Apala
Este prezentat referatul nr.2973123.03.2017.
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrdre nr.23t2017.
f

.

Comisiile de specialitate nr.1 ,2 9i 3 avizeazdfavorabil proiectul de
hotdrdre.
se supune la vot . cu 12 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.23130.012017 a Consiliului Locat Apata.
Punctul nr.7- Proiect de hotirdre nr.24t2017 referitor la

aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru utilizarea infrastructurii
publice locale( a drumurilor comunale sau forestiere, ori a altor
categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei)
de citre echipamgnte , utilaje , etc destinate oblinerii de venituri ,
conform art.486 din Legea nr.22712015 Godul Fiscal
Ini{iator : - Meszaros Gabor - consilier local;
Este prezentat referatul nr.2968 123.03.201 7 elaborat consilierul local

Meszaros Gabor.
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrAre nr.24t2017.
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 9i 3 avizeazdfavorabil proiectul de
hotd16r prezentat.
se supune la vot . cu 12 voturi ,,pentru" este adoptati hotdrarea
nr.24130.03.2017 a Consiliului Local Apata.
Punctul nr.8 - Proiect de hotdrdre nr.25t2017 privind
pref ungirea contractului de inchiriere nr.l12016 , prin act adifional;
Iniliator- Primarul comunei Apala ;
Este prezentat raportul de specialitate nr.2g7st23.03.2017
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrdre nr.25 t2O1T.
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 gi 3 avizeazdfavorabil proiectul de
hotdrdr prezentat.
se supune la vot. cu 12voturi,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.25130.03.2017 a Consiliului Local Apata.
Punctul nr.9 - Proiectde hotdrdre nr.26t2017 privind validarea
mandatului de consilier local al d-lui Gostea Marian , care figureazd ca
supleant pe lista PNL;
Ini{iator- Primarul comunei Apa{a ;
Este prezentat referatul constatator nr.3007 t24.03.2017
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrdre nr.26 l2O1T.
se supune la vot . cu 12 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.26130.03.2017 a Consiliului Local Apata.
Dl. Costea Marian depune jurdmdntul in fala consiliului local Apala.
10. Probleme diverse
1. Dl Primar Boloni Laszlo prezintd cererile formutate de :

- Varga loan din comuna Apala , nr.272 prin cererea
inregistratd sub
nr' 2804117.03-2017 solicitd transferul pigunii comunal"
nurele d/nei
Varga Elisabeta;

f"

- Tana luliu, din comuna Apala nr.563 prin cererea inregistrat sub

nr'2956123'03.2017 solicitd inchirier:ei unei suprafele Oe tanea{d
, ramasi
Tn rezerva comisiei locale de fond funciar
:
Solicitdrile
Consiliului Local
- Dl. consili
comunei Apala s
ea
stdnelor de ovine pe
Apala; cere ca stdnele pentru
Dl. primar Boloni Laszlo aratd
I
de consiliul local Apala in anul 2016 pr
trebuie sd depund documente la primdria comunei Apala in vederea
oblinerii autorizaliei de pigunat;
- Dl. consilier Drdgan Gyorgy, prin referatul inregistrat sub
nr.2983123.03.2017, solicitd sprijin din partea primiri6i comunei
Apala
pentru realizarea a 2 fAntdni publice in cartieiul rromilor,
iniru-cdt
locuitorii din cartier se confruntd cu problema accesului la apa potabild;
nsili
- sunt probleme cu iluminatul public
lipsesc limpi 9i becuri , pe strdzile Unirii, Noud stadionului;
9i
- curdlarea sanlurilor
l. co
La
- mirirea veniturilor la produc{ia silvicd prin parcurgerea tuturor
suprafefelor cu produse accidentale, cca 2000 mc;
- situalia drumuriror forestire Valea pietrii, Valea Bujunii
- alocarea sumei de bani necesare pentru execulia iepara{iei
curente
drum forestier Valea Bujunii;
- re_paralia drumului comunal str. Noud, pode{e gi rigole;
-Tntabularea
Tn ce stadiu sb dna
terenurilor agricole;
5. Dl .consilier Marton Atila
- solicitd sd se facd adresd cdtre Ministerul Culturii privind
situatia
-'---i'juridicd a cetifii Apala gi dacd pot fi efectuate anumite
lucrari oe
consolidare:
- dacd au sosit becurile cu LED care vor Tnrocui cele rele
, aflate in
garanlie si cdnd vor fi montate acestea
- cdnd incepe acliunea de curdlenie in comuni (drumuri, gan{uri,
pAraie) ;

fdnefele

c

Dl. primar Boloni Laszlo - ac{iunea de curdlenle Tn comund a Tnceput
in sdptdmdna urmdtoare.
- solicitd curdlarea pdmdntului de pe marginea drumurilor, rezultat
in
urma autogrederului , avand Tn vedere faptul cd apa pluviald nu poate
scurge
cere sd se afigeze listele privind solicitdrile pentru lemne de foc pe
anul2017 , cand incepe livrarea lemnelor pe anul 2017
- de ce nu s-a prezentat spre aprobare execu{ia bugetard pe
trim. !V
anul 2016:
Dl. primar Boloni Laszlo - execulia bugetari pe trim.lV 2016 va fi
supusd aprobdrii in gedinla ordinard a consiliului local din luna aprilie
;
- care esle situalia terenurilor agricole rimase la dispozilia comisiei
locale de fond funciar Apafa, ce suprafele sunt disponibile locul de
9i
amplasare ale acestora;
-propune sponsorizarea tradi{iei locale lmpugcatul Cocogului, prin
donaliile consilierilor locali ;
- cand se va efectua inventarierea patrimoniului primdriei;
Dl. primar Boloni Laszlo - a fost emisd Dispozi{ia primarului
nr.1931201 7, privind constituirea comisiei de inventariere;
- dacd au fost trimise notificdri la Ocolul Silvic pentru luarea de
mdsuri in vederea stopirii furturiror din fondul forestier
- ce mdsuri au fost luate Tn vederea cregterii gradului de colectare
ale veniturilor proprii constdnd Tn rimdgile uriage la-impozite gi taxe locale
- dacd s-a trimis notificare la Pogta Rom6nd privind mutarea sediului
pogtei in imobilului de pe strada Gat;
Dl. primar Boloni Laszlo aratd cd spaliul Tn care functioneazd oficiul
pogtal Apala a fost predat Pogtei Romdne conform unui Protocol semnat
Tn anul 1996 , pe termen de 99 ani.
- care este stadiul procesului cu curtea de conturi si cu sc
Termoconfort SRL;
-care este stadiul montdrii camerelor de supraveghere
Dl. primar Boloi Laszlo , s-? depus documenta{ia pentru oblinerea
certificatului de urbanism , urmeazd emiterea certificatului de urbanism de
citre Consiliul Jude{ean Brasov, serviciul urbanism;
- care este stadiul aplicdrii nomenclatorului stradal
Dl. primar Boloni Laszlo , avem avizul favorabil emis de Comisia de
Atribuire sau Schimbare de Denumiri;
Urmeazd sd adoptdm hotdrdrea Consiliului local Apata p1vind
atribuirea de denumiri de strdzi in localitatea Apafa;
gi va continua gi

-

6.D|. consilier Meszaros Gabor
- vdnzdtorii ambulanli, dacd sunt verificali de autoritalile locale
9i
dacd pldtesc taxe;
- dacd s-a intabulat terenul pe care se va construi remiza pSl;
Dl. primar Boloni Laszlo - lucrarea de ridicare topograficd este in
curs de realizare;
- caietul de sarcini pentru schimbarea sarpantei la Cdminul Cultural
Dl. primar Boloni Laszlo - caietul Ce sarcini se afld in stadiul de
elaborare 9i va fi prezentat consiliulului local la gedinla ordinari din luna
aprilie.
- problema cdTnilor fdrd stdpdni
- montarea pompelor de canalizare
Dl. primar Boloni Laszlo - s-a Tnaintat adresa cdtre sc
TERMOCONFORT SRL pentru montarea celor 4 pompe de canalizare ,
- in ce stadiu se afld autorizarea oborului comunal
Dl. primar Boloni Laszlo - autorizarea oborului se face de Direclia
Sanitar Veterinard Bragov, va lua legdtura cu specialigtii de la DSV;
- ghirlandele luminoase- solicitd demontarea acestora gi depozitarea
lor , Tntr-un spaliu uscat;
7. Dl consilier Gal Andras - Zsolt
- cu referire la problema cdinilor fdri stdpAn
- Tn disculiilor purtate cu reprezentan{ii Asociatiei Milioane de
prieteni rezultd cd fiecare primdrie este obligatd sd aloce fonduri pentru
rezolvarea problemei cdinilor fdrd stdpdni;
- Tn prezent Asocialia Milioane de prieteni nu dispune de fonduri, dar
localitatea Apala este cuprins Tn lista;
- dacd Dusterul va fi inscripfionat;
Dl. primar Boloni Laszlo - vom face demersuri pentru inscrierea
maginii gi inscriplionanea cu sigla "Politia Locald";
- la Consiliul Judelean Bragov, existd fonduri pentru activitdti sportive
- propune si facem demersuri pentru oblinerea de fonduri pentru
activitdli sportive;
Ne mai fiind alte probleme de discutat se declard lucrdrifd
inchise.
Pregedinte de gedinld,
lmre Stefan
i

," L.
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