ROMANIA
CONSILIUL LOCAL APATA
JUDETUL BRA$OV

uorAnAnBA

Nr.63
Din data de 04.09.2017.
Privind : aprobarea procesului -verbat al
;edinfei ordinare a Consiliului Local
Apa[a din data de 31 iulie 2017

Consiliul l-'ocal Apala, judelul JBragov, intrunit in gedinld ordinard in ziua
de
04 septembrie 2017;
Avind in vedere proiectul de hotdrAre , procesul -verbal al qedinlei
ordinare a Consiliului Local Apaia dirr data de 31luHe ZO1T gi raportul
de
specialitate inregistrat sub nr.80821 25 .r0g.2A U ;
- prevederile att.42, alin.(5) din Legea nr.215/2001privind administraJia
publicd locald cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in conformitate
cu care
"La inceputul fiecdrei gedinle secretarul supune spre aprobare procesul -verb
al aI
gedinlei anterioare .Consilierii locali au dreptul ci,in cadrul gedinfei
, sd conteste
confinutul procesului verbal qi sd cear5 menlionarea exactii a opiniilor exprimate
in qedinla anterioard,
Ydzdndavizele comisiilor de specialitate nr.I,2 qi.3 ale Consiliului Local
Apa!a;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b, alin.(4.,) lit. a qi art.45
alin.(2) lit.a din Legeanr.2751200l privind administralia publicd llcald
,
republicat6;

Art.l.

HorAnAgrE:

Se aprobd procesul verbal al gedinfei ordinare a Consiliului Local
al
comunei Apala din data de 31 iulie 2017 conform anexei care face parte integrantd

dinprezenta hotdrdre.
Art,2. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se
insdrcineazd secretarul comunei Apala.
Art.3. Ptezenta hotdr6re se comunicd prin intermediul secretarului comunei
Apala, in termenul prevdzut de lege Instituliei Prefectului Judelul Bragov,
,
Primarului comunei Apala
la cunoqtinld publicii prin afigarea la sediul
Consiliului Local Apala
.pnmarla -apata.ro
Preqedinte de qed
Szabo Gvula

Sr:cretar

,

Kispal llargarpita

l2voturi"pentru"

l
)l

ROMANIA

coNStLtuL LOCAL APATA
JUDETUL BRA$OV
PROCF:S

-

VERBAL

ncheiat azi, 31.07.2017 cu ocazia gedinlei ordinare al Consiliului
Local Apata, jude{ul Bragov.
gedinta ordinard a fost convocatd pentru data <le 31 .07.2017,
ora
9,00 in sala de gedinfe de cdtre primarul comunei Aprata conform
,
convocatorului nr.66 1 412G.07 .2017 .
Cu o prezentd de 11 consilieri locali gedinla este statutard.
Lipseste dl. consilier Bokor Marcel.
Au fost respectate prevederile legale in legdtura cu publicitatea.
gedinta a fost afigatd la sediul primdriei comunei Apata.
La lucrdrile gedinlei participd $eful postului de Poli{ie Apa{a, dl.Mateiu
Cristian
Din partea locuitorilor comunei Apala parlicipi dl. Veres Mihaly
domiciliat pe strada Mare , dl. Szabo Arpad , domiciliiat pe strada principald
gi d-na sublirel Rodica domiciliati pe strada Bragovului.
Pregedintele gedinlei dd cuvdntul d-lui szabo Arpad:
Dl. Szabo Arpad ridicd problema aproviziondrii popula{iei cu lemne
de foc in sezonul rece , intreabd cine poartd rdspunclerea pentru
problemele apdrute in aprovizionanea popula{iei , dar:d vina este a Ocolului
Silvic , propune si schimbdm ocolul.
Dl. primar Boloni Laszlo aratS cd Tn cursul lunii iulie s-a scos la
licitalie cantitatea de 1300 mc lemn de foc pentru populatie , urmeazd
incheierea contractelor cu firmele cagtigitoare , dupii care incepe
exploatarea.
Dl. Veres Mihaly - cere ca aprovizionarea popula{iei cu lemne de foc
sd se facd pe strdzi;
Dl. consilier Szabo Laszlo avAnd Tn vedere cd posibilititile sunt
reduse , propune sd contactdm alte ocoale silvice <jin jur care sd
aprovizioneze populalia comunei Apala cu lemne de lbc.
Dl. consilier Marton Atila propune Tnfiinlarea unor comisii care sd
verifice cantitatea de lemn de foc depozitate Tn gospclddrii , cei care au
lemne sd fie treculi la sfArgitul listei.
D-na Sublirel Rodica reclama situalia ganlului de scurgere a apei
din curtea proprie. Solicitd sd luim mdsuri pentru amenajarea ganluiui.
-1f
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Pregedintele gedintei dl. consilier Szabo Ladislaru prezintd proiectul
ordinii de zi'.
- Proiect de hotir6re privind aprobarea procesului -verbal al
gedinlei extraordinare a Consiliului Local Apala din data de 23.06.2017;
- Proiect del hotdrAre privind aprobarea procesului -verbal al
gedinlei ordinare a Consiliului Local Apala din data de 28.06.2017;
- Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul2017',
Initiator - Primarul comunei Apata;
- Proiect de hotdrdre privind transmiterea in folosinld gratuitd
cdtre Asocialia "Pro Apaczai Bartalis " a unui spaliu rJin domeniul public al
comunei Apala;
Initiator - Primarul comunei Apata;
- Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de bazd pentru
funclionarii publici gi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Apala;
Initiator - Pnimarul comunei Apata;
- proiect Oe notarare privind stabilirea indernnizatiei de Eedintd
pentru membrii consiliului local Apafa;
Initiator - Pnimarul comunei Apala;
- Proiect de hotdrAre privind modificarea Regulamentului de
organizare gi funclionare a Consiliului Local Apala, judelul Bragov;
Iniliator - Marton Atila - consilier local;
- Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului privind
acordarea de finanlare nerambursabild de la bugetul local al comunei
Apafa, pentru proiecte sportive
Ini{iator - Primarul comunei Apala;
- Proiect de hotirdre referitor la atribuirea de denumiri de strdzi in
localitatea Apala, judelul Bragov;
lniliator - Primanul comunei Apala;
- Proiect de hotdrdre privind aprobarea Raortului asupra activitdlii
desfdgurate de asistenlii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul I anul2017;
Iniliator - Primanul comunei Apala;
- Proiect de hotdrdre referitor la incetarea mandatului de consilier
local al d-lui Costea Marian;
lniliator - Primanul comunei Apala
- Proiect de hotdrdre privind validarea mandatului de consilier local
al d-lui Borzog Daniel -PNL Iniliator - Primarul comunei Apala
-2;

Probleme diverse
Pregedintele gedintei intreabd dacd mai sunt alte probleme
urgente care necesitd includerea lor in ordinea de zi a gedinfei.
Se supune la vot . Cu 1 1 voturi"pentru" este aprrobatd ordinea de zi a
gedinlei.
Punctul nr.l - Proiect de hotdrdre nr.5212017' privind aprobarea
procesului verbal al gedinfei extraordinare a Gonsiliului Local Apafa
din data de 26 iunie 2017,
Este prezentat naportul de specialitate nr.6497 124.07 .2017 .
Pregedintele de gedinti prezintd proiectul de hotdrAre nr.5212017.
Se supune la vot . Cut 11 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrArea
nr"52131.07.2017 a Consiliului Local Apala.
Punctul nr.2 - Proiect de hotdrAre nr.5312017' privind aprobarea
procesului verbal al gedinfei ordinare a Gonsiliului Local Apala din
data de 28 iunie 2017;
Este prezentat raportul de specialitate nr.6499/24.07 .2017 .
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrAre nr.5312017
Se supune la vot . Cu 10 voturi ,,pentru" gi 1 abliere este adoptatd
hotdrdrea nr.53/31 .0V.2017 a Consiliului Local Apata.
Punctul nr.3 - Proiect de hotirdre Nr.S412017 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017
Initiator - Priimarul comunei Apala;
Este prezentat raportul de specialitate inregistrat sub
nr.6376120.07.2017 precum gi expunerea de motive al primarului comunei
Apala.
Se propune rectificare bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei
Apala pe anul 2017 dupd cum urmeazd:
Cap 51 .02 Autoritdti executive se diminiueazd cu suma de 2,16
mii lei
Alineatul 10.01"01 - Cheltuieli salariale in bani se diminueazd cu
suma de 7,50 mii lei;
Alineatul 10.01 .12 - Indemnizalii pldtite in afara unitdlii se majoreazd
cu suma de 7,50 mii lei;
Alineatul 10.03.- Contributii - se diminueazd cu suma de 1,40 mii lei;
Alineatul 20.01.07 - Transport se dimunueazd cu suma de 4,00 mii
.

;

lei;

Alineatul 20.01.30 - Alte bunuri gi servicii pentru intrelinere 9i
funclionare,
- obiectivul paza comunei se diminueazd cu suma de 26,20 mii lei;
3-

- obiectivul servicii de avocaturd se diminueazii cu suma de 10,76

mii

lei;

Alineatul 20"25 Cheltuieli judiciare 9i extrajudiciare derivate din
actiuni Tn reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziliilor legale se
majoreazd cu suma de 4A,20 mii lei;
oreaza
Cao.61 .02 - Ordinea Publicd
cu suma de 12,16 mii lei dupd cum urmeazd"
- Alineatul 10.01.01 - Cheltuieli salariale in betni se majoreazd cu
suma de 16,75 mii lel;
- Alineatul 10.03.- Contribulii se majoreazd cu suma de 3,41 mii lei;
- Alineatul 20.06.01 - Deplasdri interne , deta96ri, transferdri se
diminueazd cu suma de 3,00 mii lei
- Alineatul 20.13 -Pregdtire profesionald se diminueazd cu suma de
5,00 mii lei;
Gap. - Gulturd. recreere si religie se diminueazd cu suma de
10,00 mii lei
- Alineatul 71.01.01. Constructii obiectivul Amenajare parc comunal
se diminueazd cu suma de 10,00 mii lei;
pregedintele de gedinld prezintd proiectul de hotdrdre nr.5412017 '
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 9i 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre nr.5412017.
Se supune la vot . Cu 8 voturi ,,pentru" 9i 3 ab{ineri( dl.consilier
Meszaros Gabor,dl. Marton Atila gi dl. Gal Andras -Zsolt) este adoptatd
hotdrArea nr.54131.07.2017 a Consiliului Local Apata.
punctul nr.4 - Proiect de hotdrdre Nr,5512017 privind darea in
tolosiiJE gratuiU-itre Asocialia Pro - Apaczai -Esartalis " a unui
spafiu dii domeniul public al comunei Apafa pe o perioadd de 25 ani;
Iniliator - Primarul comunei Apala;
Este prezentat raportul de specialitate inregistnat sub
nr.6346/1 g.07.2017 precum gi expunerea de motive al primarului comunei
Apala.
Dl. consilier Drdgan Gyorgy nu este de acord ou proiectul de hotdrdre
prezentat.
pregedintele de gedinld prezintd proiectul de lnotdrdre nr.5512017.
Comisiile de specialitate nr.1 , 2 9i 3 ale Consiliului Local Apala
avtzeazdfavorabil proiectul de hotarare nr.55 12017
Se supune la vot . Cu 8 voturi ,,pentru" 2 ablineri ( Szabo Ladislau 9i
dl. Drdgan Gyorgy) gi 1 vot "Tmpotriva"(dl. Drdgan Beniamin este Tmpotriva)
este adoptati hotdrArea nr.55/31.07 .2017 a Consiliului Local Apata'
-4.

Punctul nr.5 - Proiect de hotirAre nr.5612017 privind stabilirea
salariilor de bazd pentru funclionarii publici 9i personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Apafa;
Initiator - Primarul comunei Apala;
Este prezentat raportul de specialitate nr.6308/18.07.2017 precum gi
expunerea de motive a primarului comunei Apala;
Dl. consilier lmre Stefan propune introducerea condicii de sugestii
gi reclamalii in compartimentele primdriei;
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdr6re nr.5612017
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 gi 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favorabil proiectul de hotdrAre nr.5612017
Se supune la vot . Cu 9 voturi ,,pentru" 9i 2 abllneri (dl.consilier
Mafton Atila gi dl. consilier lV'leszaros Gabor ) este adoptatd hotdrirea
nr.56/31 .07.2017 a Consiliului Local Apata.
Punctul nr.6 - Proiect de hotdrAre nr.5712017' referitor la
stabilirea indemnizafiei de gedinfd pentru membriii consiliului local
Apafa;
Initiator - Primarul comunei Apata
Este prezentat raportul de specialitate nr.6458/21.07 .2017 precum gi
expunerea de motive a primarului comunei Apala.
Pregedintele de gedinld prezintd proiectul de hotdrdre nr.5712017.
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 9i 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favorabil proiectul de hotdrAre nr.5712017
Se supune la vot . Cu 9 voturi ,,pentru" gi 2 abliineri (dl. consilier
Mafton Atila gi dl. consilier Meszaros Gabor) este adoptatd hotdrArea
nr.57131 .07 .2017 a Consiliului Local Apata.
Dl consilier Szabo Gyula, cere aprobarea consiliului local pentru a
pdrdsi gedinla , din motive personale.
Cererea d-lui consilier Szabo Gyula se aprobd.
Punctul nr.7 - Proiect de hotdrAre privind modificarea
Regulamentului de organizare 9i funcfionare a Gonsiliului Local
Apafa;
Initiator - dl. consilier Marton Atila
Este prezentat referatul d-lui consilier Marton Atila, Tnregistrat la
Primdria comunei Apala sub nr.6468121.07 .2017 ;
Dl. consilier Mafton Atila propune spre dezbatere 9i aprobare
proiectul de hotirdre privind modificarea Regulamentului de organizare gi
funrclionare a Consiliului Local Apala.

.

.
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Propunerea d-lui consilier Marton Atila are urmiitorul confinut:
"gedinlele consiliului local vor fi Tnregistrate pe suport audio - video
prin grija primarului , iar materialele audio -video vor fi arhivate prin grija
secretarului comunei 9i vor fi postate pe pagina de internet al primdriei
Apala precum gi pe pagina youtube. Totodatd copiile acestor materiale vot
fi puse gratuit la dispozilia cetdlenilor comunei Apala cu respectarea
prevederilor Legii nr.54412001 privind liberul acces la informaliile de
interes public.
Pregedintele de gedinli prezintd proiectul de hotdrdre privind
modificarea Regulamentului de organizare si funclionare a Consiliului
Local Apala.
Comisiile de specialitate nr.1 , 2 gi 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favorabil proiectul de hotdrAre nr.5812017
Se supune la vot . Cu 4 voturi ,,pentru" gi 6 ablineri este respinsd
propunerea d-lui consilier Mafton Atila
Punctul nr.8 - Proiect de hotdrdre nr.5812017 privind aprobarea
Regulamentului privind acordarea de finanfare nerambursabild de la
bugetul local al comunei Apafa pe anul 2017 pentru proiecte sportive
Initiator - Primarul comunei Apata
Este prezentat raportul de specialitate nr.6486/24.07.2017 precum 9i
expunerea de motive a primarului comunei Apala.
Pregedintele de gedinld prezintd proiectul de hotdrdre nr.5812017
Comisiile de specialitate nr.1 , 2 9i 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favorabil proiectul de hotdrAre nr.5812017
Se supune la vot . Cu 10 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.58/31 .07.2017 a Consiliului Local Apata
Punctul nr.9 - Proiect de hotdrdre nr.5912017'referitor la
atribuirea de denumiri de strdzi in localitatea Apafa, judeful Bragov;
lnitiator - Primarul comunei Apala
Este prezentat napodul de specialitate nr.6465/21 .07 .2017 precum gi
expunerea de motive a primarului comunei Apala.
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrdre nr.5912017.
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 gi 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favora bi I proiectu I de hotdrA re n r. 58 12017
Se supune la vot . Cu 10 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrArea
nr.59/31 .07.2017 a Consiliului Local Apala
Punctul nr.l0 - Proiect de hotirdre nr.6012017 referitor la
aprobarea Raportului asupra activitdfii desfdgurate de asistenfii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I anul 2017;
-6.

Este prezentat raportul de specialitate nr.61301'11.07.2017 precum gi
expunerea de motive a primarului comunei Apafa.
Pregedintele de gedinta prezintd proiectul de hotdrdre nr.6012017
Comisiile de specialitate nr.1 ,2 gi 3 ale Consiliului Local Apala
avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre nr.6012017
Se supune la vot . Cu 10 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrArea
nr.60/31 .07.2017 a Consiliului Local Apala
Punctul nr.11 - Proiect de hotdrdre nr.6112017 referitor la
incetarea dedrept a mandatului de consilier local al d-lui Costea
Marian-PNL Initiator - Primarul comunei Apala
Este prezentat referatul de aprobare nr.6461 121.07.2017 precum gi
expunerea de motive a primarului comunei Apala.
Pregedintele de gedintd prezintd proiectul de hotdrAre nr.61 12017.
Se supune la vot . Cu 10 voturi ,,pentru" este adoptatd hotdrdrea
nr.61 131.07 .2017 a Consiliului Local Apata
Punctul nr.12 - Proiect de hotdrdre nr.6212017 referitor la
validarea mandatului de consilier local al d-lui Borzos Daniel -PNL;
Initiator - Primarul comunei Apata
Este prezentat referatul constatator nr.6488124.07.2017 precum gi
expunerea de motive a primarului comunei Apafa.
Pregedintele de gedin!5 prezintd proiectul de hotirdre nr.6212017
Se supune la vot . Cu 10 voturi ,,pentru" este adoptati hotdrArea
nr.62131.07.2017 a Consiliului Local Apala.
Dl. Borzos Daniel depune jurdmAntul in fala Consiliului Local Apafa.
Punctul Nr.13 - Probleme diverse
Seful Postului de Polilie Apafa, dl. Mateiu Cristian prezintd probleme
de la Postul de Polilie Apala
- reclamalii ale gospodarilor privind turmele de capre care
piguneazd in locuri nepermise;
- furtul din cAmp
- problema cdrulelor cu minori;
1. Dl. primqr Boloni Laszlo - referitor la buldoexcavatorul care va fi achizifionat in sistem
de leasing - costul total al buldoexcavatorului este de 59.000 EURO +
TVA;
- prezintd oferta firmei SG Modern House SIRL din Sf- Gheorghe
privind demolarea zidului de cdrdmidd gi gard plasd de sirmd precum gi
construire gard nou de 2,5 m indllime , cu fundalii din beton , pereli
tencuili , soclu gi stAlpi placali cu piatrd ;
-7.
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Costul total al lucrdrii conform ofertei este de 102.489 ,94 lei
3075,00 lei
Cheltuielile de proiectare
3500,00 lei
Cheltuieli cu avize , studii topo,
109.064,94 lei
Dl. consilier Mafton Atila, sd mai cerem oferte si de la alte firme , sd
alegem oferta cea mai avantajoasd cea mai ieftind pentru comuni.
Dl. consilier Tana luliu sd cerem oferte din partea firmelor din Apala;
Dl. consilier Gal Andras- Zsolt -firmele din Apa[a nu fac proiectare;
In continuare dl. primar Boloni Laszlo prezinta ofefta firmei SC
TWINS CONSTRUCT SRL privind reparalii strdzi interioare din Apala
6.000 Mx 4M
Dl. consilier Drdgan Gyorgy - propune sd includem Tn lucrare gi
strdzile din cartierul Unirii Tn lungime de 1,5 km
Oferta firmeil SC TWINS CONSTRUCT SRL referitor la reparafii
drumuri de cdmp in lungime de 5.950 Mx3,5 M
2. Dl.consilier Drdsan Gvorqv - sd gdsim o rnodalitatate legald
pentru sprijinirea bisericii penticostale din Apala;
3. Dl. consilier Borzos Daniel semnaleazd liprsa becurilor de
iluminat pe strada Bragovului;
4. Dl. consilier lmre Stefan,la terenul de fotbal sa sdpdm un pu!
pentru irigatul terenului
4. Dl consilier Marton Atila
- in ce stadiu se afli instalarea camerelor de supraveghere;
- solicitd repararea drumurilor din comund deoarece acestea se afld
in stare avansatd de degradare gi se degradeazd in continuare, cosirea
buruienilor de pe marginea drumurilor,
- solicitd efectuarea curd{eniei lAngd valea Lungd
- solicitd urgentarea marcdrilor de lemne de foc gi aprovizionarea
populaliei cu lemne;
- solicitd afigarea tabelului cu solicitdrile de lemne de foc , inclusiv cu
livrdrile aferente;
- cind se construiegte gardul de la fosta bibliotecd
- in ce stadlu se afld proiectul de reabilitare a Cdminului Cultural
- ce mdsuri au fost luate pentru cregterea gradului de colectare
- solicitd aprobarea planului de achizilii publice pe anul2017
- dacd a fost dati in folosinld releaua de canalizare
- de ce nu rdspunde polilia locald la telefonul de serviciu
5.D1. consilier Meszaros Gabor - c6nd se vor repara podelele
pentru care s-a aprobat suma necesard Tn Consiliul l-ocal Apala;
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3%

Total:

etc

- cere sa se ia mdsuri pentru cdinii fdrd stdpdni gi cdinii cu stdpdni

care hoindresc pe drumuri;

- sd se transmitd popririle pentru persoanele cu datorii conform

discu{iilor in consiliul local , 40 de popriri pe luni;
- de ce nu se trimit popniri gi la persioanele juriclice
- cere sd se dea in pazd pompele de la canalizare gi sd fie puse sub
lacdt;

- cine este responsabil cu aprovizionarea cu lemnul de foc al
populaliei;
6. Dl. consiflier Gal Andras- Zsolt:
- cine este persoana desemnatd din partea priimdriei care sd
supravegheze lucrdrille de la Electrica:
- probleme Tn ceea ce priveste munca prestati de beneficiarii de venit
minim garantat
- probleleme privind pontajul , existd cazuri concrete cu cei care au
pdrisit lara gi sunt pontali la orele de munci;
- semnaleazd lipsa uneltelor ;
- sd gdsim solulii pentru imbundtdtirea situaliei privind munca
prestatd de beneficiarii VMG
7. Dl. cgnsilier Tana luliu
- repararea drumurilor de cdmp, repararea drunrurilor comunale cu un
greder,curd{area vdilor din comund:
- problema cdrulelor cu minori
- problema aproviziondrii cu lemn de fos a populatiei
- amenajarea parcului comunal
8. Dl. consilier lmre Stefan:
- condicd de sugestii gi recramalii la fiecare compartiment
- forarea unui pu! pentru irigarea terenului de fotbal ;
- minorii cu cdrule circuld zi gi noapte pe strdzile comunei pun6nd in
pericol copii de pe stradd;
9. Dl consilier Laszlo Stefan:
- Starea drumurilor comunale si a drumurilor de cdmp este foarte
deplorabild
- Intensificarea patrulelor poli{iei locale pentru prevenirea furturilor
de pe suprafe{ele agricole;
Ne mai fiind alte probleme de discutat se declarii lucrdr:i
intei
Incr'ilse.

Pregedinte de gedintd,
Szabo Ladislau

;s.oor";-:,

