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PROCES VERBAL

incheiat azi23 mai 2020
La gedinJa extraordinari de consiliu din data de 23 mai 2020 convocatd de cdtre primdria
Comunei Avram Iancu prin dispoziiia nr. 193121.05.2020 din l3 consilieri aleqi sunt prezenli l0
consilieri, $edinla fiind legal constituite.
.. . Pregedintele de gedinld domnul HEREDEA Gavril citegte ordinea de zi stabiliti prin
dispozilia primarului comunei Avram Iancu nr. 193 din 2l.os.2ozo gi o supune pentru aprobire,
se aprobd cu unanimitate de voturi adoptAnd hotarArea nr. 32,
Se prezintd procesul verbal al gedinJei din 07 mai 2020 qi intreabi dacd au complectdri
se
supune la vot qi cu unanimitate de voturi se aprobd procesul verbal din 07 mai 202o adoptand
hotdrArea nr. 33.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
La punctul I Domnul preqedinte de gedinln prezinti subiectul "Reglementarea situaliei
inchirierii pdgunilor din Comuna Avram lancu coroborat cu noile evidenfe" dupd care se dezbate astfel:
Potrivit faptului cd UAT a pierdut pdgunea printr-o executare silit[ la data de 12.0g.2015 ca
urmare a neachitdrii la timp a sumei de 255.975 lei, catre prestatorul sc EXTRAC0M sRL
ce
a fdcut lucrarea pentru drumul DC 292 (Avram Iancu-Ant), a depus o cerere la noi inregistratd
sub nr. 3123/13.05.2020 pentu a face schimbul pdgunii pe care o deline langd sat avdnd 6F
nr.
50165 cu suprafala 129.796 mp, cF nr. 50163 cu suprafara r0r.970 mp, cF nr. 5335g cu
suprafafa 229 484 mp, pigunea din "Srupini" in supral'afd de 40 ha, iar difirenla in
',cutogi,' in
suprafald de 6 ha ce v-a urma si fie intabulati de citre UAT penrtu a se putea produce schimbul,
dar schimbul putdndu-se face doar in anul 2022 pentru ca in prezent eiisti contracte de
concesiune a primdriei cu concesionari.
consiliul local v-a grsi o solulie pentru a putea declara firma sC EXTRACOM sRL
pdqune in suprafafd de 40 ha liberi nedeclaratd la AplA pentru a o putea
declara d6ngii.
Se vor diminua din contracte de inchiriere pSguni urrndtoarele iupreafefe pentru ce
potrivit adeverinlelor APIA cerute de citre noi lieciruichiriag nu au corespuns cu incdic[tura
ce
au avut-o la inilierea contractelor astfel:
- din contractul nr. l70l/04.0s.2015 / de{inut de citre domana corRo Ecaterina se va diminua o suprafafd de 4 ha
- din contractul nr. 1086/06.04.2015/ delinut de cdtre dl AVRAM Lucian Nicolae se v-a
diminua o suprafald de 10 ha;
din contractul nr. 2552/20.0s.2016 / delinut de cdtre dl NISTOR Radu se v-a diminua o
suprafald de 4 ha;
- din contractul nr.1134/14.04.2015/ de(inut de cirr.e dl oRA$ Gheorghe se v-a
diminua
o suprafali de 8 ha;
din contractul nr. 1532/27.04.201s / delinut de cdtre domana MATICA Floare se v-a
diminua o suprafajd de l5 ha.

in totalul format de 41 ha in urma diminudrii supraf'e(elor celor menfionate mai sus se v-a
putea declara de cdtre firma sc EXTRACOM SRL la AplA, renun(dnd la vreo alti pretentie
anterioarr a anilor precedenli de cind o deline in proprietate aga cum a cerut prinir-o alt6
notifi care din 53 I 3 1.03.2020.
Firma SC EXTRACOM SRL s-a angajat in suportarea costurilor pentru intocmirea schlei
gi a documentafiei pentru pdqunea din "Stupini" gi "cutogi" pentru a o putea intabula in condilii
legale cu firma care face pentru UAT Avram Iancu cadastrale gratuite.
In acest mod se voteaza astfel: se aprobi schimbul de telenuri cu 9 voturi, pentru o
Ei
ablinere pentru cd domnul Heredea Gavril nu este deacord cu acest schimb motivdnd cd este
pdgunea satului sdu, propundnd alte variante sd primeascd schimbul de pdqune ?n pdgunea
Tdmagda pentru cd acesta este dati la un concesionar dintr-o alte comlrnd sau' s[ fie
rdscumpiratd, iar diminuarea contractelor este votat cu l0 voturi pentru adoptand hotirdrea de
consiliu cu nr. 34.
La punctul 2 La propunerea dornnului Blaj Ioan se propune urmetorul subiect domnul
pregedinte de qedin{d prezint6 acest punct: Reevaluarea opoltunitetii menlinerii contractului de
comodat nt.3664123.10.2013 datoritA neindepliniri obligaliilor asumate gi se dezbate subiectul:
in anul 2013 s-a dat in comodat cu folosinld iratuitd imobilul unei fundafii ,,un Nou
Sens Viefiirr din cadrul cdrei fEcea pafte defunctul SABAU Sorin Marius ca administrator pentru
a infiinfa un crmin de bitani, activitrfi sociale s,i de binefacere, timpul de implementare a
scopului propus fiind de 5 ani ca sd funclioneze ca qi oricare alt proiect indiferent ca este vorba
despre unul European sau de oricare fel, comform spuselor de citre consilierii locali ce ficeau
parte la acea vreme din consiliu qi prezen(i gi astEzi, ial pdnI in prezent nu s-a fEcut nimic.
Noi am licut o notificare cdtre fundalie prin care am solicitat "definefinerea autoriza]ie
de funclionare pentru cdminul de bitdni sau alte documente doveditoare atingerli scopului propus
comform articolului nr. 3 din Hotdrdrea de consiliu Local nr. 2g, vn rugim sa le prezentali la
sediul Primdriei Comunei Avram Iancu pAn[ la data de 15 mai2020,'.
A rdspuns cd : " - subscrisa NU AM incdlcat nicio obliga{ie din cele asumate, contractul
fiind unul cu termen de 49 ani, timp in care trebuie sd ducern ia indeplinire obligaliiie asumate.
Raportat Ia data de implinire a termenului pentr.u care am contractat, ardtdm c6 acesta se va
implini in 23 octombrie 2062. Rapoftat la durata sculsl din contract, respectiv aproximativ 6 ani
Ei jumdtate, apreciem ci nu ne afldm in situalia neindeplinirii obligalilor subscrisa efectuAnd
toate reparaliile pentru care a avut fonduri, urmdnd s[ continue lucr[rile pentru reabilitarea
clddirilor, pentru ca dupd aducerea acestora Ia starea cerutd de normele in vigoare se putem
obline avizele pentru ciminul de bdtrani,'.
.. Dacd primdria asigurf, un spafiu poate accesa ,n proiect European pentru achizilia de
utilaje pentru incendii, inundalii qi situa;ii de urgenli, a unui atelier pentru maqini de pompieri,
tractoare qi utilaje de dezdpezire sau poate accesa orice alt proiect de orice fel av6nd la dispozilie
spajiul respectiv.
Domnul AVRAM Dinu intreabd ce se v-a intdmpla cu investigia fEcutd acolo?
Domnul TOMA Dorin ii rdspunde cd pe cale amiabil[ se poate restitui valoarea reale
doveditd cu facturi a investiJiei. Se v-a face o evaluare a investiliilo; cu un evaluator autorizat gi
se v-a restitui suma totald a investiliilor comform facturilor ce ne-au fost trimise
ce erau preluate
de cltre domnul Sabdu Sorin Marius, dar semnate si inregistrate nu cum au fost trimis; prin
email.
Domnul preqedinte supune pentru aprobare gi se aprobd cu unanimitate de voturi
.
adoptind hotarArea nr. 35.

La punctul 3 Alegerea modului de

prata a_servicrului de salubrizare a comunei ,, dupd
care se dezbate subiectul qi se alege modul ''TAXA'' gi o supune pentru aprobare, se aproba iu
unanimitate de voturi adoptAnd hotardrea nr. 36.

La punctul 4-Diverse

prezinti cererea de la $coala Gimnaziali nr. 1 Avram Iancu prin care se solicitl
suma de 3500 lei pentru achizifionarea materialelor pentru combaterea imbolnlvirii cu
sARs cov 2 in perioada Ecolari 01.06.2020 - 72.06.2020 gi o supune pentru aprobare, se
aprobd cu unanimitate de voturi urmAnd ca la urmdtoare rectificare de bugit se se tranfere in
Se

contul gcolii.

_
3) Domnul Blai Ioan doreqte s[ gtie cum stam cu Apa cana], daci sunt nout[]i.Domnul
Toma Dorin ii r[spunde

cE a solicitat o int6lnire cu domnul Bonica, dar a fost plecat din
localitate Ei urmeazi sI se intAlneascd ca sA poatd clarifica gi ii v-a solicita ca la uimdtoarea
qedin{d ordinari sd vind si limureascd de ce merg aqa incet lucrlrile.
b; Domnul Chirla Dan doreste sa ii reaminreascd dornnului viceprimar de gunoaie gi
sd se cheme directoarea, contabila sd vind si se l5mureascd consilierii ce iu IEcut cu banii
de
naveti a profesorilor.
c) Domnul Avram Dinu doreqte sr aducr la cunogtinld domnului primar cd se face o
Avicola pe teritoriul Ciumeghiului gi se intr[ pe drumul agricol al comunei noastre gi dac6 nu se
chearnd proprietarul fEcAndu-i o notificare in scris pentru ia pana la finalul proiectului lor nu
v-a
mai exista drum din cauza tonajelor mari cu care se intrd pe acel drum.
Domnul Zaha Liviu doreqte sd $tie daca rrai este garanlie pe drumul agricol, iar
.domnul dI
Dinu ii rispunde c[ scrie pe tabla de implementare a proiectului.
e) Domnul Zsigmond Pavel doregte sd $tie in leglturd cu terenul de fotbal dacd s_ar
putea tdia iarba gi crengile din pomi, dacd se duc, iar domnul viceprimar ii rdspunde
c6 dupd ce
se reia munca cu socialiqtii se rezolv[;i mai doregte sr
cu
drumul citre capeld c6nd se poate
Etie
finaliza accesul la capel6 9i piatrd in T6maqda. Domnul primar.ii rdspunde cd avem bani aiocali
dar nu am avut incaslri ca se putem si achizifionirn piatr6.
_ Preqedintele de gedinli propune sistarea lucrarilor gedinlei prezente care se aprobd cu se
aprobd cu unanimitare de voturi,

Pregedinte de gedinli

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretar general delegat,
Raluca

