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PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 10.02.2022 la sediul primăriei comunei Marca, cu ocazia desfășurării ședinței 

ordinare a Consiliului local Marca, la care participă un număr de 9 consilieri locali, primarul 

comunei, viceprimarul comunei care are și calitate de consilier local, secretarul general al 

comunei și administratorul public al comunei. Absentează nemotivat de la lucrările ședinței 

domnii consilieri Lonte Ioan și Blidar Sorin-Ioan. 

Doamna Iuhas Cristina-Mariana, în calitate de secretar general al comunei Marca, 

informează că ședința este legal constituită pentru ordinea de zi și supune spre aprobare procesul 

verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

Domnul primar supune spre aprobare ordinea de zi, fiind aprobată cu unanimitate de 

voturi următoarea 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, 

martie și aprilie ale anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe 

anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 

majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completarile ulterioare 

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul 

fiscal 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Marca  în calitate de asociat 

în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei 

5. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de 

tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) 

şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării 

Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor 

de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de 

Guvern nr. 379/2020 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

Comunei Marca pentru anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ,,Rețea de aducțiune și echipare puț forat 

existent în localitatea Porț, comuna Marca, județul Sălaj” 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Marca, pe anul 2022 

9. Probleme curente 

 

Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 1 al ordinii de zi, 

adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 1/2022 privind alegerea președintelui de 

ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie ale anului 2022. 
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În continuare, doamna secretar general dă cuvântul noului președinte de ședință ales, 

domnul Dombi Arpad. 

Se trece la punctul nr. 2 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă câte persoane beneficiază de ajutor social. 

Domnul primar informează că numărul persoanelor care beneficiază de ajutor social 

variază de la 5 până la 10, în funcție de sezon. Există atât persoane apte de muncă, cât și 

beneficiari fără prestare de ore. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 2 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 2/2022 privind  aprobarea Planului de 

acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă 

prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 

social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completarile ulterioare. 

Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 3 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 3/2022 privind indexarea impozitelor 

și taxelor locale stabilite pentru anul fiscal 2022. 

Se trece la punctul nr. 4 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Ardelean Teodor afirmă că după părerea sa, aderarea la această asociație nu ne 

ajută cu nimic, motiv pentru care votul său va fi împotrivă. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 4 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu un număr e 8 voturi ,,PENTRU”, un vot ,,ÎMPOTRIVĂ” a domnului 

Ardelean Teodor și 0 ,,ABȚINERI” Hotărârea nr. 4/2022 aprobarea participării comunei 

Marca  în calitate de asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara 

Silvaniei. 

Se trece la punctul nr. 5 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 5 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 5/2022 privind reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor 

la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 

2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor 

generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 

aprobată prin Hotărarea de Guvern nr. 379/2020. 

Se trece la punctul nr. 6 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Costruț Pavel speră că nu am avut probleme cu posibile incendii provocate de 

coșurile de fum sau cu inundațiile.  

Domnul Purcar Paul informează că în ultimii ani nu prea au mai fost situații de urgență 

provocate de incendii sau inundații. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă s-a rezolvat problema cu sistemul de alarmare. 

Domnul Purcar Paul informează că s-a adoptat deja o hotărâre a consiliului local pentru 

amplasarea unei sirene pe clădirea școlii generale din localitatea Șumal în cadrul proiectului 

,,Watman – Sistem informational pentru management integrat al apelor – etapa II”. De asemenea, 

prin cererea de finanțare depusă pentru obiectivul ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

extinderea - clădire Primărie veche" s-a solicitat dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al Comunei Marca cu 2 sirene. Având în vedere obligativitatea amplasării acestor sirene, 

Guvernul ar trebui să ne acorde fondurile necesare pentru achiziționarea acestora. Valoarea unei 
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sirene este de câteva zeci de mii de lei, fiind astfel destul de greu să achiziționăm sirene din 

bugetul local, cu atât mai mult cu cât raza lor de acoperire este destul de mica, fiind aproape 

imposibil să acoperim astfel toată suprafața comunei. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 6 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 6/2022 privind actualizarea planului 

de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Marca pentru anul 2022. 

Se trece la punctul nr. 7 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că există și un proiect tehnic pentru realizarea 

acestui obiectiv, astfel că ar vrea să avem cel puțin 3 oferte în momentul în care se va licita 

lucrarea. A verificat și crede că se poate merge mai jos cu valoarea acestei lucrări față de valoarea 

propusă. 

Domnul primar spune că și el consideră că valoarea care reiese din proiect este destul de 

mare. Vor exista lucrări electrice care vor trebui efectuate de o firmă specializată pentru a duce 

curentul la puțul de apă și lucrări de instalații de apă. În proiectul de buget s-a prevăzut o valoare 

mai mică decât valoarea devizului prezentat. Este posibil ca valoarea lucrărilor să fie chiar mai 

mică decât valoarea prevăzută în proiectul de buget.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan dorește să se menționeze faptul că s-au purtat discuții cu 

doamna Tegzeș Ana, iar aceasta a fost de acord cu inițierea procedurii de expropriere. 

Domnul Ardelean Teodor susține că are o reticență asupra procedurii de expropriere, 

motiv pentru care se va abține de la votarea acestui proiect de hotărâre. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 7 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu un număr de 8 voturi ,,PENTRU”, 0 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ”  și o 

,,ABȚINERE” a domnului Ardelean Teodor Hotărârea nr. 7/2022 privind aprobarea 

documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Rețea de 

aducțiune și echipare puț forat existent în localitatea Porț, comuna Marca, județul Sălaj”. 

Se trece la punctul nr. 8 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul primar informează că așa cum a precizat și în ședința comisiilor de specialitate, 

ulterior distribuirii materialelor de ședință, s-a mai încasat o sumă de bani. De asemenea, urmează 

ca în perioada următoare să mai intre o sumă de bani. Este vorba despre suma de 673.000 lei, 

reprezentând bani plătiți din bugetul local pentru proiectul de apă și canalizare în localitatea 

Marca și care urmează să îi primim înapoi de la guvern. Această sumă trebuie să fie repartizată 

atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli. Astfel, s-a distribuit această sumă de bani 

după cum urmează: 

- 150.000 lei pentru drumuri; 

- 30.000 lei pentru împrejmuirea cimitirului din localitatea Leșmir; 

- 100.000 lei pentru parcare și exterior capelă Leșmir; 

- 100.000 lei pentru parcare și exterior capelă Șumal; 

- 20.000 lei pentru împrejmuirea cimitirului din localitatea Marca-Hută; 

- 10.000 lei pentru realizarea protecției împotriva vântului și a intemperiilor a terasei 

exterioară la capela Leșmir și capela Șumal; 

- 10.000 lei pentru dotarea buldoexcavatorului cu cupă de taluz și alte cupe de care 

avem nevoie pentru desfășurarea activității; 

- 253.000 lei pentru construire teren de sport în localitatea Marca. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan propune ca din această sumă să se aloce necesarul pentru 

achiziționarea unor echipamente GPS care urmează să fie montate pe mașina și autoutilitara din 

dotarea primăriei. 
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Domnul primar afirmă că aceste sume sunt primite pentru dezvoltare și nu știe dacă se 

poate. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că și aceasta este o dezvoltare, fiind o investiție. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că nu știe dacă se poate interpreta așa. Este posibil ca pentru 

a fi considerată dezvoltare să trebuiască să fie o anumită valoare și să aibă la bază un proiect 

tehnic. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că dacă nu se poate lua de aici, să se ia de la alt 

capitol și să se prevadă pentru achiziționarea acestor echipamente GPS. Anul trecut s-a votat în 

unanimitate achiziționarea acestor echipamente dar nu s-a realizat achiziția pe motivul că nu am 

avut bani în buget, motiv pentru care propune alocarea unei sume pentru montare echipamente 

GPS. 

Domnul primar solicită să se treacă la dezbaterea proiectului de hotărâre mai detaliat sau 

în cazul în care nu sunt alte discuții, să se treacă la votarea proiectului de hotărâre în forma 

inițiată. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că înțelege că nu se vor aloca bani pentru 

achiziționarea acestor echipamente GPS.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă ce valoare pot avea aceste echipamente GPS. Dacă 

este nevoie, se vor pune mână de la mână bani pentru a le achiziționa. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că valoarea acestor echipamente este sub 10.000 

lei, cu toate costurile incluse. 

Domnul primar afirmă că a venit cu o propunere de proiect. Nu a spus că nu se vor 

achiziționa aceste echipamente GPS. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că de fiecare dată ne-am împotmolit la acest 

subiect. Din moment ce 11 consilieri au votat treaba aceasta, ar trebui aplicată. Când s-a mai 

discutat s-a spus că nu avem bani alocați în buget pentru așa ceva, iar acum dacă facem bugetul 

solicită să se aloce bani pentru montare echipamente GPS. 

Domnul primar spune că a solicitat să se treacă la dezbaterea proiectului de hotărâre și să 

se facă propuneri.   

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că a venit cu o propunerea clară să se mute o parte 

din bani pentru achiziționare echipamente GPS, dar i s-a spus că nu se pot muta. 

Domnul primar susține că nu a afirmat că nu se pot pot muta. A întrebat dacă montarea 

GPS-urilor face obiectul secțiunii de dezvoltare. Mai spune că nu are nimic împotrivă, doar că 

trebuie să lucrăm legal. 

Se alătură lucrărilor ședinței doamna contabilă. 

În urma discuțiilor purtate și a lămuririlor oferite de doamna contabilă, s-a hotărât să se 

aloce suma de 6.000 lei pentru achiziționare echipamente GPS, urmând ca suma de 100.000 lei 

prevăzută pentru parcare și exterior capelă Șumal să fie diminuată cu 6.000 lei. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă ce drumuri sunt în plan pentru a fi reparate. Când s-a 

mai vorbit despre reparația drumurilor s-a spus că nu se pot repara deoarece sunt în construcție. 

Toată comuna urmează să fie în construcție, deoarece și localitatea Șumal urmează să fie spartă 

pentru canalizare, la fel și localitatea Porț. Oamenii care stau în noroi, vor rămâne tot în noroi. 

Domnul primar afirmă că se vor repara drumurile care necesită reparații.  

Domnul Costruț Pavel afirmă că suntem foarte blocați vizavi de acești șantieriști care 

lucrează pe Marca, deoarece vin, fac, pleacă fără măcar să salute. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că la partea de probleme curente dorește să ridice 

și problema lucrărilor care se execută pe proiectul de apă și canal pe Marca, având la dispoziție 

documentațiile pe care le-a solicitat în data de 27 decembrie referitoare la acest proiect. 



 5 

Domnul Ardelean Teodor dorește să știe exact ce drumuri sunt prevăzute pentru a fi 

reparate, deoarece îl întreabă oamenii și nu stie ce să le spună. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că a spus și în ședința comisiilor de specialitate și 

nu este de acord să se repare drumuri agricole atât timp cât drumurile comunale sunt 

impracticabile. Dacă dorește cineva să vadă, este dispus să le arate drumuri comunale pe care nu 

se poate circula cu mașina. 

Domnul primar informează că 4 comune din județ au reușit să acceseze fonduri pentru 

reabilitarea drumurilor agricole. Spune că pentru a reuși și noi să accesăm astfel de fonduri va 

avea nevoie de sprijinul celor care dețin firme. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că este pentru prima dată când cere sprijinul 

firmelor și se bucură că a ajuns la această concluzie, deoarece se pot face mai multe prin 

colaborare. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 8 al ordinii de 

zi cu modificările propuse și aprobate de către consilieri, adoptându-se cu unanimitate de voturi 

Hotărârea nr. 8/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Marca, pe anul 2022. 

Se trece la probleme curente.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că a văzut că s-au prevăzut bani pentru 

reamenajarea sălii de sport. La sala de sport este o problemă care nu s-a rezolvat deși a ridicat-o 

de mai mult de jumătate de an. Există o tablă care este desprinsă și care în momentul în care suflă 

vântul se ridică și bate în continuu. Poate să arate exact locul în care este poziționată această 

tablă. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă de ce nu funcționează sala de sport din localitatea 

Marca. 

Domnul Purcar Paul informează că datorită situației actuale cauzate de pandemia de 

COVID-19, se pot desfășura activități în sala de sport doar cu respectarea prevederilor hotărârilor 

emise de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă copiii de la școală pot să meargă la sala de 

sport și dacă își pot desfășura acolo orele de sport. 

Domnul primar informează că a participat în cursul zilei de ieri la o oră a clasei a 7-a unde 

a interacționat cu copiii. Una dintre întrebările copiilor a fost dacă pot să meargă la sala de sport 

liber. Afirmă că le-a comunicat faptul că în conformitate cu ceea ce s-a stabilit, copiii pot merge 

însoțiți de un adult la sala de sport  până la ora 16:00. Nu prea le-a convenit copiilor când le-a 

comunicat acest aspect. Referitor la desfășurarea orelor de sport în sala de sport nu au existat 

restricții, de acele activități răspund cei de la școală. Le-a atras atenția copiilor că în cazul în care 

vor să meargă la sala de sport să anunțe din timp, nu să se trezească cu 5 minute înainte că ei vor 

să li se deschidă sala de sport. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că o altă problemă care s-a agravat mult mai mult 

de la ultima discuție din luna decembrie este legată de proiectul de apă și canalizare pe Marca. 

Informează domnii consilieri că în luna ianuarie, firma SC CONSILVA SA și-a solicitat 

insolvența, aceasta fiind aprobată. Întreabă dacă este toată lumea de acord să se rezilieze acest 

contract. 

Domnul primar susține că nu vede care este problema noastră. O firmă în insolvență nu 

înseamnă că este în faliment. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că o ținem așa de un an jumate, iar această firmă 

nu face nimic. Nu are nimic cu ei ca și firmă, dar până în luna a cincea ar trebui să termine 

această lucrare. Este imposibil să se încadreze în aceste termene, chiar dacă și-ar aduce 1000 de 
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oameni să lucreze. Problema mai mare este că efectiv nu se lucrează. Anul trecut a fost 5 luni 

vreme bună în care nu s-a lucrat deloc. O să ajungem ca la Șumal. Trebuie să se înțeleagă  că 

firma aceasta nu ne va face lucrarea niciodată. Avem o grămadă de neconformități pe acest 

proiect. 

Domnul primar spune că este de acord cu părerea domnului Bădăcean Cosmin-Ioan că 

această firmă lucrează greu, dar nu crede că varianta rezilierii acestui contract și aducerea unui alt 

contractor este mai bună.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nu este doar punctul său de vedere, ci a fost 

punctul de vedere a 10 consilieri în data de 27 decembrie. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că blocajele dintr-un contract pot fi sesizate de către 

consilierii locali. 

Domnul primar susține că nu consilierii hotărăsc în ceea ce privește derularea unui 

contract. Aceștia pot sesiza blocajele dintr-un contract, dar partea executivă în primărie este 

primarul prin aparatul de specialitate. 

Domnul Ardelean Teodor îl întreabă pe domnul primar dacă este mulțumit de derularea 

contractului. Mai spune că are spijinul consiliului local pentru a se lua măsuri. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă investitorul majoritar a fost anunțat. În această 

schemă există mai multe părți în prezent: investitor + beneficiar și proiectant + constructor în 

asociere care desfășoară lucrarea. Având în vedere faptul că lucrarea a fost atribuită la nivel 

national prin sistem electronic de atribuire, acolo există un investitor care dă suma maximă. 

Întreabă dacă investitorul nu are nici o responsabilitate contractuală pe perioada derulării 

lucrărilor. 

Domnul primar informează că pe perioada derulării lucrărilor, Ministerul Dezvoltării și 

Lucrărilor Publice este investitorul cu o mica coparticipare a noastră. Responsabilitatea de 

implementare a proiectului ne revine, iar în cadrul proiectului avem controlul pe faze 

determinante în care Inspectoratul de Stat în Construcții este implicat în verificările care se impun 

prin legislația tehnică. 

Domnul Costruț Pavel spune că Inspectoratul de Stat în Construcții, care este 

reprezentantul Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice în teritoriu, verifică mai mult 

conformarea cu legislația și calitatea lucrărilor. Întreabă dacă Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor 

Publice din punct de vedere cantitativ și a termenlor de execuție nu are nici o obligație 

contractuală. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că referitor la termenle de execuție am pornit ilegal 

din start. Anexa nr. 5 care este graficul general de realizare a investițiilor și care face parte din 

contract, nici nu a existat.  

Domnul Costruț Pavel afirmă că din punctul său de vedere, lipsa acelei anexe a fost o 

neconformitate care s-a remediat pe parcurs.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că atât timp cât în momentul semnării contractului 

Anexa nr. 5 scrie că este parte din contract, atunci aceasta trebuia să existe. Această anexă ar 

trebui să ne spună stadiul lucrărilor. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că este de acord cu ceea ce spune domnul Bădăcean 

Cosmin-Ioan, dar autoritatea poate să spună care sunt consecințele și dacă se dau termene pentru 

corectarea neconformității. Noi suntem responsabili de derularea contractului, dar întreabă dacă 

investitorul nu are nici o obligație contractuală în acest sens, deoarece noi suntem mici și ne 

batem cu morile de vânt. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă ce a urmărit dirigintele de șantier. 
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Domnul primar spune că la următoarea ședință de consiliu va încerca să îl aducă pe 

dirigintele de șantier. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă avem consultanță pe acest proiect. 

Domnul primar susține că la consultanță avem o problemă și cel mai probabil vom ajunge 

în instanță cu consultantul pe care l-am avut. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan repetă că acest contract este praf. Am putea să îl reziliem 

chiar și mâine la situația în care ne aflăm în proiect. Nu există că nu putem rezilia contractul, doar 

să vrem. 

Domnul Costruț Pavel întreabă cine va prelua această lucrare. 

Domnul primar întreabă de ce să reziliem acest contract. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că trebuie reziliat deoarece această firmă nu o să 

termine niciodată această lucrare. 

Domnul primar îl întreabă dacă crede că în condițiile în care ar veni o altă firmă își va 

asuma cineva garanțiile de bună execuție pentru ceea ce a fost. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă ce bună execuție. La Culcuș a vrut să se facă 

probe, iar în momentul în care a început să bage, la prima îmbinare a și crăpat. Le-a spus demult 

executanților să facă probe pe tronsoane. Să își asume ceea ce au executat până acuma și noi le-

am plătit și să facă probe. Nu au făcut aproape nimic din acest proiect, doar au tras câteva 

conducte prin pământ. Stația de epurare de la carieră este în același stadiu de un an de zile. 

Practic tot ce au făcut a fost să tragă câteva conducte prin pământ.  

Domnul Costruț Pavel spune că aceasta este problema lor tehnică. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că este problema noastră, nu a lor.  

Domnul primar informează că garanția de bună execuție este o sumă de bani constituită și 

se păstrează 30% din această garanție pentru o perioadă de 10 ani de zile ca și garanție pentru 

lucrarea executată, într-un cont care este la dispoziția Comunei Marca pentru a fi executată în 

cazul în care contractorul nu remediază defecțiunile care s-au constatat.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan solicită ca dacă această firmă este atât de corectă și atât 

de ok, să își facă problele de presiune la ceea ce au realizat până acuma pentru a avea certitudinea 

că sunt ok. Pe strada Sârbi 2 conductele și țevile de la canalizarea pluvială sunt deja rupte o 

grămadă și înufundate cu pământ și cu pietre. 

Domnul primar întreabă cine le rupe. Mai spune că nici el nu este deloc mulțumit de 

executantul lucrării. 

Domnul Costruț Pavel solicită să se întocmească o scrisoare de informare către investitor. 

Domnul primar afirmă că nu îl interesează pe investitor. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nu interesează pe nimeni. Tot ce îi interesează 

pe cei implicați este să își ia banii.  

Domnul primar susține că s-au făcut anumite adrese către minister și am fost pasați către 

ANAP. ANAP-ul la rândul său ne-a pasat la ANAF. Avem și noi demersurile noastre. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că domnul primar a contestat câștigătorul licitației 

și a adus această firmă. Trebuie să își asume până la capăt acest aspect. Au existat 2 contestații pe 

această licitație. Această firmă a fost agreată. Nu înțelege de ce nu a fost agreată cealaltă firmă. 

Întreabă de ce a considerat că SC CONSILVA SA este mai bună decât cealaltă firmă care a 

participat la licitație. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că firma care a mai participat la licitația pentru 

proiectul de apă și canal la Marca și nu i s-a atribuit contractul, a executat același tip de lucrări în 

comuna Ip și au finalizat deja lucrarea, chiar dacă au lucrat pe un segment de drum aglomerat și 

circulat. 
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Domnul Costruț Pavel susține că cealaltă firmă care a participat la licitație a avut anumite 

lipsuri la documentația tehnică. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă SC CONSILVA SA nu a avut lipsuri. Ei au 

lipsuri acum. Nu îl deranjează că lucrările sunt executate de SC CONSILVA SA, ci îl deranjează 

că această firmă nu își face treaba, iar noi vom rămâne cu o lucrare care nu va fi finalizată 

niciodată cu această firmă. 

Domnul primar spune că el crede că se va finaliza lucrarea. Această firmă are și 

posibilitatea de a subcontracta.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nici o firmă nu dorește să mai lucreze pentru ei.  

Domnul primar îl contrazice și spune că foarte multe firme au venit să discute în vederea 

subcontractării lucrării. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că nu se subcontractează această lucrare deoarece 

la posibilii subcontractori le este frică, pe bună dreptate, că nu își vor vedea banii. Până în prezent 

s-au decontat aproximativ 880.000 lei. Este curios dacă suma decontată până în prezent acoperă 

valoarea lucrărilor executate.  

Domnul Costruț Pavel susține că dacă suma decontată nu acoperă valoarea lucrărilor 

executate este penal și se poate cere control. 

Domnul primar spune că nu este cazul să ne punem astfel de probleme deoarece avem un 

diriginte de șantier care își asumă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că dorește să vorbească cu acest diriginte de 

șantier. 

Domnul primar întreabă dacă într-adevăr ar vrea să vorbească cu acest diriginte de șantier. 

Acest diriginte de șantier a fost chemat de o grămadă de ori și de câte ori a venit nu a zis nimeni 

nimic către el și au plecat veseli la braț la sfârșit. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că până acum nu a avut acces la aceste documente 

și nu a avut ce să îl întrebe. La fiecare întâlnire avută ne-au mințit. 

Domnul Ardelean Teodor susține că la ultima întâlnire din data de 09.09.2021 s-a stabilit 

ca în luna noiembrie să se mai facă o întâlnire cu toate părțile implicate în proiect, dar nu s-a mai 

făcut nimic.  

Domnul Costruț Pavel întreabă când mai vin la o întâlnire reprezentanții firmei. Trebuie 

să vină la întâlnire oamenii din patronat, nu reprezentanți ai firmei care doar ascultă și dau din 

umeri. Dacă nu își fac timp să vină la analize concrete pe un proiect de peste 30 de milioane de 

lei, este bătaie de joc. 

Domnul primar susține că nu vorbim doar de SC CONSILVA SA, ci vorbim despre o 

asociere. Asocierea încearcă să găsească soluții astfel încât proiectul să meargă mai departe. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă asocierea încearcă să găsească soluții acum când 

ar trebui finalizat acest contract. Ce ar trebui să înțelegem de aici. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă s-a citit acest contract. Consideră că 

interesul lor numărul unu privește un articol din contract care menționează că în cazul în care nu 

se finaliează lucrările până la termenul din luna a cincea, noi trebuie să le mai dăm bani în plus. 

Scrie clar în contract acest aspect.  

Domnul primar îl roagă să îi arate unde scrie în contract așa ceva. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan promite că își va face notițe și că va veni și va arăta exact 

unde se menționează acest aspect în contract. 

Domnul Costruț Pavel spune că din punctul său de vedere, dacă erau serioși, la valoarea 

de 30 de milioane cât are contractul, chiar și dacă își făceau un beneficiu de 1% ar fi însemnat 
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300.000 lei, ceea ce pentru 2 familii înseamnă un trai normal pentru 2 ani de zile. Nu se poate 

invoca chestia că nu sunt bani. 

Domnul Ardelean Teodor susține că ne îndreptăm cu pași mărunți și repezi spre Comuna 

Brusturi. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că deși toți consilierii sunt de 

aceeași părere și consideră că această asociere nu va termina lucrarea, domnul primar susține în 

continuare că asocierea va termina lucrarea. 

Domnul primar spune că ipotetic se reziliază contractul cu acest executant. Este dreptul 

executantului să ne acționeze în instanță și asta ar însemna că până la soluționarea dosarului o să 

stăm. Îi întreabă pe domnii consilieri dacă consideră că această soluție va duce la finalizarea mai 

rapidă a lucrărilor. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă pe ce motiv ne-ar putea acționa în instanță. 

Oricum nu se lucrează, chiar dacă nu reziliem contractul.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține că măcar așa nu se va mai sparge și nu se va mai face 

deranj în comună. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul primar dacă consideră în continuare 

că trebuie să continuăm derularea acestui contract. Îl întrebă care ar fi soluția pe care o consideră 

cea mai bună. 

Domnul primar afirmă că trebuie găsite soluții de a merge înainte. Avem în prezent un 

contract care trebuie respectat. 

Domnul Ardelean Teodor spune că nu doar noi trebuie să respectăm acest contract. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă de ce nu vin să facă măcar refacerile pe 

porțiunile de drum unde au lucrat, pentru a nu trebui să le facem noi din bugetul local. Vor veni 

acuma și vor dori să monteze stații și altele pentru a putea să mai deconteze. Să vină să își facă 

refacerile prima dată. Nu este vorba despre asfaltări, ci despre locurile unde au săpat până acum. 

În locurile unde au săpat deja peste tot este lăsat deoarece au pus piatră în foarte puține din aceste 

locuri. Aproape peste tot au pus pământ.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă nu putem să facem noi aceste refaceri dacă ei nu 

le fac. 

Domnul primar susține că amplasamentul a fost predat către constructor pentru a executa 

lucrarea.  

Domnul Costruț Pavel susține în continuare că investitoul trebuie să pună piciorul în prag 

și să îi scuture. Trebuie găsită o soluție să se întâlnească cu ministrul Attila-Zoltán Cseke când 

vine în zonă, acesta fiind reprezentantul autorității investitoare în acest proiect. Nu putem să 

rămânem așa. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nu va mai primi Comuna Marca bani pentru apă 

și canalizare în următori zeci de ani. 

Domnul primar susține că și orașul Șimleu Silvaniei aceeași problemă o are. 

Domnul Ardelean Teodor spune că în Șimleu Silvaniei se lucrează în prezent în cel puțin 

7-8 puncte. 
Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă de ce nu lucrează firma în prezent, deoarece 

peste tot se lucrează,  mai puțin la Marca.  

Domnul primar afirmă că dirigintele de șantier a dat ordin de suspendare a lucrărilor pe 

perioada sezonului rece. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă tot dirigintele de șantier a dat ordin de 

stopare a lucrărilor când au fost temperaturile prea mari, deoarece executantul nu a lucrat 5 luni 

când a fost vreme bună.  

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei


 10 

Domnul primar spune că a vorbit cu administratorul public al orașului Șimleu Silvaniei, 

iar acesta i-a spus că și în Șimelu Silvaniei este dezastru.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține că lucrează pentru o firmă privată care acuma face 

poduri, canalizare, drumuri și toată iarna a lucrat. Este interesant că alții nu pot. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că și executantul autostrăzii a turnat beton în aceste zile. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că toată lumea toarnă și betoane, dar executantul 

pe Marca nu are de turnat beton. Au de montat capace și altele, nu de turnat beton. 

Domnul Costruț Pavel solicită o întâlnire cu toate părțile implicate în contract, dar nu cu 

oameni din frontul 2-3, ci cu reprezentanții legali ai tuturor părților implicate. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică solicită să fie prezent și domnul diriginte de șantier la 

întâlnire. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nu mai vrea să vină acel manager de proiect 

angajat de către executant, deoarece doar i-a mințit la fiecare întâlnire. 

Domnul Ardelean Teodor susține că din luna septembrie s-au mai pus 10 capace pe o 

stradă și cam atât.  

Domnul primar afirmă că mai mințit ca dânsul nu a fost nimeni.  

Domnul Ardelean Teodor se miră totuși că mai suportă minciunile. 

Domnul Costruț Pavel spune că rămâne la ideea de a face acea informare către investitor. 

În urma discuțiilor s-a stabilit o întâlnire cu toate părțile implicate în proiectul de apă și 

canal pe Marca pentru data de 17.02.2022, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Marca. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că există o problemă pe Marca unde există stâlpi 

de lemn cu o linie de Telekom, iar cablul este deja lăsat pe jos. Într-o zi va tăia jos acel cablu, 

pentru că deja nu mai știe unde să îl mute.  

Domnul primar susține că vedem și noi aceste lucruri și încercăm să le rezolvăm. 

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile informează că există o problemă legată de cadastrarea 

sistematică. Personal a pierdut 6,53 hectare de teren din cauza neinformării corespunzătoare. Nu 

consideră că coopertiva din Șumal este un mod corect de informare. De exemplu, tatăl său nu a 

intrat în cooperativă de 25 de ani. A pierdut 6,53 hectare în composesorat dintr-o ghidușie a 

unchiului său și din neștiința lor. Întreabă cum poate fi mutat în cadrul cadastrării sistematice un 

om cu câteva hectare într-o parte unde este un teren neproductiv și se consideră fânețe, atâta timp 

cât la fața locului când au fost oamenii s-a stabilit că acolo este un teren al omului pe care acesta 

îl folosea poate de 30 de ani. 

Domnul primar susține că afirmația că publicitatea s-a făcut la cooperativă este 

incompletă pentru că procedura de publicare a fost dusă la îndeplinire complet. S-a făcut 

publicitate pe toate căile de comunicare pe care le-am avut la dispozișie: site-ul primăriei, profilul 

și pagina de facebook a primăriei, presă scrisă și inclusiv flyere puse în poartă la oameni prin care 

i-am informat orele în care domnul Hălmăjan Paul-Iulian va fi la secția din votare din localitatea 

Șumal, având la dispoziție calculator și imprimantă. De asemnea, a stat personal la ieșirea din 

biserică și a informat oamenii despre această acțiune.  

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile susține că persoana respectivă a discutat cu domnul 

Hălmăjan Paul-Iulian și datorită faptului că avea un contract de mână, l-a mutat în altă parte. 

Omul respectiv știa că are 0,7 ha teren, dar momentan nu mai are nimic acolo fiind mutat în altă 

parte, mai precis în Râtul Taurilor. 

Domnul primar spune că scopul acțiunii desfășurate a fost tocmai acela de a putea 

oamenii să încerce să își verifice poziționarea terenurilor. 

Domnul Strava Vasile-Dorin susține că oamenii au fost să verifice și au constatat că o 

persoană care este inclusă în prezent într-o parcelă, nu a existat niciodată în parcela respectivă. 
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Prin faptul că în parcela respectivă a fost introdusă o nouă persoană, o persoană care avea până în 

prezent teren în parcela respectivă a fost exclusă din acea parcelă. 

Domnul primar spune că a purtat personal discuții cu oamenii, aceștia semnalând anumite 

nemulțumiri referitoare la procesul de cadastrare. S-a făcut cadastrare sistematică si în localitatea 

Porț de exemplu, dar acolo nu au fost probleme.  

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile spune că la Șumal sunt probleme mari, deoarece anumite 

persoane au fost mutate în cu totul alte parcele, de pe un teren arabil pe un teren neproductiv. 

Domnul primar mai spune că o variantă de modificare a lucrărilor făcute în cadastrul 

sistematic este aceea de a se aștepta cadastrul general. În cadrul lucrărilor de cadastrare generală, 

se pot face modificări la cadastrarea sistematică. Nu putem în prezent să facem un alt cadastru 

sistematic peste lucrarea de cadastrare sistematică deja realizată. 

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile nu înțelege de ce s-a mers la măsurători fără a fi oamenii 

prezenți. Dacă domnul Hălmăjan Paul-Iulian a fost pe teren cu domnul Scurt și cu domnul Pușcaș 

Vasile care cunoșteau terenurile, a primit informații despre proprietarii terenurilor.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că mai există astfel de probleme și în localitatea 

Marca. Este vorba despre cererea doamnei Buta Anca, care momentan a rămas fără teren, deși 

când a verificat cu domnul Hălmăjan Paul-Iulian contractul de vânzare-cumpărare era înregistrat 

la primărie, iar persoana respectivă își plătea impozitul pe acel teren. Momentan, persoana 

respectivă a rămas fără teren. La fel au pățit și persoanele din localitatea Șumal. 

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile întreabă dacă la cadastrarea sistematică nu se poate ține 

cont și de C.F.-urile vechi. 

Domnul primar afirmă că aceste C.F.-uri vechi ne ajută la poziționarea în teren, doar că nu 

reflectă realitatea din prezent, deoarece acele terenuri au fot mult tranzacționate de atunci. 

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile spune că dacă nu s-a înregistrat nimic iar oamenii au 

contracte de mână, să se întăbuleze conform acelor documente urmând ca omul să facă 

demersurile necesare în continuare. 

Domnul Strava Vasile-Dorin susține că oamenii și-au lucrat terenurile de la revoluție și 

până în prezent și le-au poziționat și au primit pentru ele inclusiv subvențiile de la APIA, iar 

acum dintr-o dată nu mai este bine. 

Domnul primar susține că a încercat să se păstreze vechiul amplasament al terenurilor în 

cadrul procesului de cadastrare sistematică. Există parcele de teren unde omul folosea 0,80 ha dar 

avea acte doar pentru 0,50 ha, iar pentru a nu muta pe toți proprietarii de terenuri din parcela 

respectivă s-a lăsat 0,30 ha notat provizoriu pe comună pentru a putea să îl revendice în timp 

proprietarul care îl folosește în prezent. Există și în prezent legislație prin care se poate nota 

posesia. Pe această temă va merge la OCPI Sălaj și va purta discuții pentru a vedea ce soluții 

avem. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că are o astfel de problemă la Porț, vizavi de 

pensiune. A cumpărat acolo un teren întăbulat cu schiță. Deși este delimitat de canal, colțul bălții 

nu mai figurează că ar fi al socrului său. S-a repoziționat terenul, astfel că jumate balta nu mai 

figurază la socrul său, în schimb a fost întăbulat pe socrul său drumul de acces de acolo. Mai 

spune că a primit un răspuns care l-a enervat din partea domnului Hălmăjan Paul-Iulian, acesta 

afirmând că ar trebui să mai cumpere încă o dată acea bucată de teren de la femeia respectivă, 

după care să îl întăbule. 

Domnul primar spune că după finalizarea lucrării aceasta a fost afișată pentru 60 de zile 

tocmai în ideea de a putea oamenii să verifice și să semnaleze dacă sunt anumite probleme. Prima 

lucrare care s-a făcut în colaborare cu firma Gauss a avut poate o abordare mai bună. În lucrarea 
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efectuată în colaborare cu SC KEOPSURVEY SRL nu a fost implicat direct, domnul Hălmăjan 

Paul-Iulian s-a ocupat de această lucrare. 

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile susține că degeaba le trimitem C.F.-uri oamenilor acasă, 

deoarece aceștia consideră că pământul lor este acela pe care îl lucrează. 

Domnul primar afirmă că oamenii nu au venit să își depună documente. Am ajuns astfel în 

situația ca multe terenuri să fie întăbulate pe defuncți. Procedural, dacă proprietarul unui teren 

este defunct, la documentația pe care noi am pregătit-o pentru a fi depusă la OCPI Sălaj trebuie 

depus și certificatul de deces al defunctului, respectiv cărțile de identitate ale moștenitorilor. În 

acest caz, cei de la OCPI nu ar mai fi făcut întăbulare directă ci ar fi făcut solicitare către primărie 

pentru emiterea anexei 24 și comunicarea acesteia la notar, urmând ca notarul să notifice 

moștenitorii să se prezinte pentru a-și face prima succesiune care este și gratuită. Domnul 

Hălmăjan Paul-Iulian a găsit anumite titluri de proprietate în baza de date care nu au fost depuse 

de oameni ți a pus terenurile identificate în parcelele respective.  

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile spune că pentru evitarea pe viitor a acestor situații, ar trebui 

ca în momentul în care se fac măsurători să fie oamenii informați pentru a putea participa la 

aceste măsurători. 

Domnul primar mai spune că a mers personal la ieșirea din biserică și a solicitat oamenilor 

să își informeze neamurile și cunoscuții care nu locuiesc în localitate dar au terenuri aici, să sune 

la primărie sau să trimită actele pentru a facilita procesul de cadastrare.  

Domnul primar spune că urmează să se întocmească declarațiile de avere și interese. Îi 

roagă pe domnii consilieri care știu că dânsul are alte proprietăți decât cele declarate până în 

prezent, să i le spună unde sunt pentru a le putea declara. A înțeles că circulă informația că ar 

avea și alte proprietăți despre care dânsul nu știe, dar despre care știu unii consilieri locali. Ar 

vrea să îl ajute domnii consilieri să le identifice pentru a le putea prelua și a le pune în declarația 

de avere și interese. Îi informează pe domnii consilieri că față de ultima declarație de avere și 

interese depusă în anul 2021, nu are alte proprietăți. A dorit să lămurească acest aspect în cadrul 

ședinței de consiliu pentru că se fac anumite afirmații care ar trebui să și le asume cei care le fac. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că se aud tot felul de afirmații sub toate formele. Îl 

întreabă pe domnul primar dacă îl deranjează aceste afirmații.  

Domnul primar afirmă că îl deranjează aceste discuții și că nu are nevoie de mai mult 

decât are și dacă ar avea, nu crede că ar fi treaba cuiva. 

Nemaifiind alte discuții, domnul președinte declară ședința închisă.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ                           ÎNTOCMIT,  

           DOMBI ARPAD                 SECRETARUL GENERAL,                PURCAR PAUL 

                IUHAS CRISTINA-MARIANA 


