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PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 14.11.2022 la sediul primăriei comunei Marca, cu ocazia desfășurării 

ședinței ordinare a Consiliului local Marca, la care participă un număr de 8 consilieri locali, 

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

administratorul public al comunei. Absentează nemotivat domnii consilieri Lonte Ioan și Pușcaș 

Dănuț-Vasile, iar domnul consilier Blidar Sorin-Ioan absentează din cauza demisiei pe care și-a 

înaintat-o în data de 04.11.2022, din motive personale. 

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 din data de 30.09.2022, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. În 

continuaredă cuvântul președintelui de ședință pentru a aproba ordinea de zi. 

Domnul Ardelean Teodor, în calitate de președinte de ședință, supune spre aprobare 

ordinea de zi, fiind aprobată cu unanimitate de voturi următoarea 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a 

mandatului de consilier local al domnului Blidar Sorin-Ioan și declararea ca vacant 

a locului acestuia 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 

a anului 2022 și lunile ianuarie și februarie a anului 2023 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 

2022  

4. Probleme curente 

 

Se trece la punctul 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. 38/2022 privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Blidar Sorin-Ioan și 

declararea ca vacant a locului acestuia. 

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

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

adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 39/2022 privind alegerea președintelui 

de ședință pentru luna decembrie a anului 2022 și lunile ianuarie și februarie a anului 

2023. 

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

Este invitată în cadrul ședinței doamna contabilă care explică domnilor consilieri mai 

detaliat despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă unde vor fi cuprinși cei 5.000 de lei prevăzuți 

pentru carburanți. 

Doamna contabilă informează că există carburanți și lubrifianți în 3 secțiuni separate: la 

administrație, la școală si la gospodărire comunală. Cei 5.000 lei prezentați în cadrul acestui 

proiect de hotărâre urmează să fie repartizați la administrație. Probabil că nu au fost cuprinși la 

începutul anului sume suficiente, iar din cauza majorării prețului carburantului este necesară 

această suplimentare. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că domnii consilieri au solicitat și au votat 

montarea echipamentelor GPS pe autovehiculele primăriei, dar aceste echipamente nu au fost 

nici până astăzi achiziționate și montate. Mai solicită încă o data ca aceste echipamente să fie 

achiziționate și montate, deoarece se termnină anul. În hotărâre scria: cu ducere la îndeplinire 

primarul comunei Marca. Solicită domnului primar să ia în considerare și să ducă la îndeplinire 

această hotărâre a consilului local. 

Domnul primar spune că în funcție de cum își face achizițiile compartimentul achziții 

publice. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că s-au prevăzut în buget 6.000 lei pentru 

achiziționarea acestor echipamente GPS. Dacă avem bani să împărțim pe toate aceste 

mărunțișuri, atunci există și o hotărâre care solicită să fie respectată și să se facă și achiziționarea 

acelor echipamente GPS. Spune că este de acord să mutăm bani, dar vrea să fie achiziționate și 

montate și acele echipamente GPS. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului Bădăcean Cosmin-Ioan să nu se mai 

streseze că oricum nu mai are pe ce să monteze acele echipamente.  

Domna contabilă spune că prin acest proiect de hotărâre s-au repartizat sume în locurile 

unde nu am avut prevederi suficiente. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că am avut prevederi și pe combustibil, iar dacă 

se montau acele echipamente GPS garantează că nu ar fi fost nevoie să suplimentăm suma 

prevăzută inițial pentru combustibil. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că a auzit din surse bine întemeiate că 

buldoexcavatorul Comunei Marca lucrează și într-o parte și în alta, nejustificat. De exemplu, 

pentru proiectul de apă-canal descarcă tot felul de materiale, iar la căminul cultural merge și 

încarcă moloz. Ar dori să i se pună la dispoziție după GPS-ul buldoexcavatorului orele în care a 

funcționat pe lucrări nejustificate. Angajatul primăriei pe buldoexcavator are și el o situație pe un 

caiet cu toate orele în care s-a lucrat. Întreabă de ce este trimis buldoexcavatorul să lucreze acolo. 

Întreabă dacă s-a făcut o factură sau s-a încasat ceva de pe urma prestării acestor activități.  

Domnul primar îi răspunde domnului Lazoc Ioan-Mitică că știe foarte bine că nu se poate 

încasa nimic de pe urma activităților prestate de buldoexcavator. Îl întreabă dacă a aprobat vreo 

hotărâre până acum care să prevadă un tarif pentru activitățile prestate de buldoexcavator.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă de ce se trmite atunci buldoexcavatorul la astfel de 

lucrări, deoarece este nejustificat, în condițiile în care există consumuri atunci când 

buldoexcavatorul lucrează.  

Domnul primar spune că el consideră că este justificat. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică mai spune că înainte de a merge domnul primar la mare, 

apare o lucrare în Șumal de 50 de metri de șanț, unde nu merge buldoexcavatorul nostru ci merge 

firma pe care noi am ajutat-o cu buldoexacavtorul, dar ei ne facturează pentru serviciile prestate. 

Întreabă de ce nu ne-au ajutat și ei gratis și dacă nu i se par interesante aceste aspecte. 

Domnul primar susține că la Șumal a fost o lucrare și nu înțelege ce legătură au aceste 

discuții cu punctul de pe ordinea de zi. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că întreabă aceste lucruri deoarece se solicită 

majorarea prevederilor inițiale pentru carburanți. Consideră că sunt consumuri nejustificate. O să 

ceară imputarea orelor de lucru și consideră că este abuz în serviciu ceea ce face. 

Domnul primar îi spune că poate să ceară liniștit imputarea. Mai spune să nu încadreze pe 

nimeni în abuz în servicu, deoarece nu este în măsură să o facă. Să îi lase pe alții care sunt cu 

abuz în serviciu și cu altele. 
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Domnul Lazoc Ioan-Mitică mai spune că inclusiv la cursul la care a fost la mare, dpmnul 

primar a mers tot cu mașina primăriei. Întreabă dacă i se pare normal să țină mașina instituției 14 

zile pe litoral deoarece cu drum și cu tot acolo a ajuns, iar angajații primăriei să meargă cu 

mașinile personale la Zalău și să își facă alte deconturi. Întreabă de ce nu a mers cu autoturismul 

personal și să își facă decont, deoarece consideră că abuzează de bunurile locale. 

Domnul primar spune că nu a mers la curs. A mai spus de câteva ori și le solicită să facă 

diferența deoarece a fost la Adunarea Generală a primarilor. Întreabă care 14 zile? Mai întreabă 

dacă a fost cumva în interes personal. De ce să meargă cu autoturismul personal în interesul 

instituției. 

Domnul Costruț Pavel solicită ca aspectele solicitate să fie trecute în procesul verbal de 

ședință, iar doamna secretar general să demareze o anchetă din punct de vedere juridic.  

Domnul primar susține că vine Curtea de Conturi, iar dacă constată nereguli acestea vor 

fi semnalate. 

Domnul Costruț Pavel spune că personal este sătul de chestiile de genul ,,după surse”. 

Sursele dacă știu și spun, să scrie, să semneze și să înainteze documente spre instituțiile abilitate. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul Costruț Pavel la ce se referă. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că se referă la orice informare de pe surse, fie cetățean, fie 

consilier local.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică cere să se scoată după GPS-ul buldoexcavatorului datele 

pentru a și demonstra cele spuse, pentru că nu vorbește doar vorbe. Mai spune că a cerut înainte 

de a se culege strugurii să se facă drumul la vie, dar nici măcar intenția de a se repara nu a fost. 

Domnul primar îi spune că trebuia să formuleze așa: o mers tata cu boconcu la vie și au 

rămas împotmoliți și au stricat tot acolo. Nu trebuie să vină să zică că drumul este impracticabil, 

ci că tatăl său a fost acolo. 

Domnul viceprimar afirmă că au mai fost și alții acolo. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că nu au putut urca. Întreabă dacă este vina lor. S-a 

exploatat hămucă de acolo și de aceea a fost această situație. Întreabă de ce nu a trimis din bun 

simț pentru locuitorii comunei o jumătate de oră să amenajeze acolo. S-a dus hămucă de acolo și 

s-a băgat pe conductă. Ajungem să ne certăm pentru că domnul primar nu ne bagă în seamă. 

Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că face pe fata mare și că nu știe de 

ce este drumul impracticabil, dar tatăl său a fost acolo. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că buldoexcavatorul primăriei nu are ce căuta la 

descărcat materiale în carieră și nu are ce descărca bazinele de beton care depășesc o anumită 

greutate. De ce nu le-au descărcat cu utilajele lor deoarece au buldoexcavator în organizarea de 

șantier. Buldoexcavatorul nostru nu are ce căuta acolo. 

Domnul primar spune că atunci să nu ne ajutăm deloc. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că ei când trebuie să ne ajute, ne fac factură. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că noi îi tot ajutăm, dar ei cu ce ne ajută. 

Domnul primar întreabă dacă vor să știe câte spărturi avem reparatefără factură pe Leșmir 

și Șumal. Spune că se vede doar într-o direcție. 

Domnul Dombi Arpad spune că la Leșmir s-au reparat foarte multe în Leșmir.  

Domnul Opriș Nicușor-Marcel afirmă că a tot ascultat discuțiile. Nu că îi ține partea 

domnului primar, dar i-a propus ca atunci când pleacă pentru mai multe zile să meargă cu 

avionul. Merge cu mașina și stă în ambuteiaje pe Valea Oltului. Foarte interesant că avem de 

lucru tot cu omul care muncește, dar cu cel care nu muncește nu avem de lucru.  
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Domnul Pavel Costruț spune că i s-ar părea ceva normal, deoarece și cu domnul Mate, 

primarul Comunei Nușfalău s-a întâlnit de nenumărate ori în aeroport în București. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan solicită domnului Opriș Nicușor-Marcel să îl dea cu 

numele și pe cel care nu muncește ca să îl știm și noi.  

Domnul Opriș Nicușor-Marcel susține că se știe cine este cel care nu muncește. Angajații 

primăriei au treabă cu primarul, consilierii au treabă cu primarul. Hai să vedem de ce. Ce a furat 

omul ăsta, ce a făcut și ce nu a făcut omul ăsta. Să cerem o anchetă și să vedem. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că de aceea a solicitat anchetă, dar răspunsul anchetei să fie 

pus în scris. 

Domnul Purcar Paul îi spune domnului Costruț Pavel să nu ceară angajaților primăriei să 

facă anchetă domnului primar. Dacă se dorește o anchetă, să se ceară la cei competenți.  

Domnul Costruț Pavel întreabă de ce. Să se ceară la instituțiile abilitate. Nu este mai 

corect așa decât să se vorbească pe la spate? 

Domnul Purcar Paul susține că nu angajații primăriei trebuie să facă solicitări la 

instituțiile abilitate ca să îl ancheteze pe domnul primar. 

Domnul primar îi spune domnului Costruț Pavel să stea liniștit că periodic este chemat 

pentru a fi căutat și controlat. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că nu s-a discutat despre problema pusă în cadrul 

ședinței comisiilor de specialitate, referitore la majorarea cu 10.000 lei a obiectivului „Proiectare 

și execuție curte primărie Marca”. 

Doamna contabilă spune că la începutul anului s-a prevăzut suma de 20.000 lei, dar mai 

avem nevoie încă de 10.000 lei. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că s-a discutat în cadrul ședinței comisiilor de 

specialitate, iar valoarea pentru proiectare și documnte pare prea mare. 

Domnul primar le cere domnilor consilieri să facă ședința pe comisii atunci când trebuie 

făcută și să se ceară ceea ce trebuie în ședința comisiilor de specialitate. Le cere să nu mai 

convoace ședința comisiilor de specialitate înainte de ședința de consiliu local, deoarece dacă se 

cer anumite lucruri sau trebuie clarificate anumite aspecte nu putem să le prezentăm. Nu putem 

să ne ținem de program așa. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că a solicitat clarificări referitoare la acest aspect 

în cadrul ședinței comisiilor de specialitate. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar să organizeze altfel ședințele de 

consiliu local, deoarece mai apar discuții și probleme. Nu trebuie să fim tot contra timp. El nu 

vine la ședință ca să ridice mâna și să plece. Se pot face ședințe și după-masa sau seara. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că este de acord și cu convocarea ședințelor 

comisiilor de specialitate cu o zi înainte. 

Domnul primar îi atrage atenția domnului Lazoc Ioan-Mitică că în ședințele de consiliu 

nu ar trebui vorbit la mișto. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că și la Suplacu de Barcău se organizează ședințele de 

consiliu după-masa, lucru confirmat și de domnul Costruț Pavel. Sunt mulți consilieri care 

lucrează și este mai ușor să vină la ședințe seara. 

Domnul primar spune că ar trebui să țină personalul de la primărie peste program. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că îi poate lăsa liberi în ziua următoare. 

Domnul primar spune că asta ar și însemna eficeință maximă. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică suține că și el și-a pierdut o zi de lucru pentru a participa la 

ședință. 
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Domnul primar îi spune că nu a pierdut o zi, deoarece ziua de lucru este motivată prin 

lege. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă care este stadiul proiectului cu terenurile de 

sport din Marca. 

Domnul Purcar Paul informează că s-a semnat deja contractul de proiectare și execuție 

pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. S-au transmis parte din documentele solicitate 

pentru proiectare, urmând a se mai trmite planul de încadrare în zonă cu viza OCPI după ce îl 

vom primi. Va căuta în contract termenul exact pentru proiectarea și finalizarea lucrărilor pentru 

acest obiectiv.  

Se alătură ședinței doamna Ripaș Ioana-Andreea, consilier principal în cadrul 

Compartimentului Achizții Publice și Relații cu Publicul. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan solicită detalii doamnei Ripaș Ioana-Andreea referitoare 

la proiectare și execuție curte primărie. Susține că domnilor consilieri li se pare mare valoarea 

pentru întocmirea documentației. 

Doamna Ripaș Ioana-Andreea prezintă domnilor consilieri oferta primită pentru 

întocmirea documentației având valoarea totală de 31.535 lei cu TVA, sau 26.500 lei fără TVA, 

în care este cuprinsă întocmire proiect fază D.T.A.C. (documentație tehnică, obținere autorizație 

de construire) 15.000 lei, întocmire proiect pentru faza P.T. + D.E. (proiect tehnic cu detalii de 

execuție) 8.000 lei, documentație pentru obținerea certificatului de urbanism și documentații 

pentru obțiere de avize și acorduri ce vor fi solicitate prin certificatul de urbanism 3.500 lei. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă este singura ofertă primită sau mai sunt și 

alte oferte primite. 

Doamna Ripaș Ioana-Andreea informează că este singura ofertă primită. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că rămâne la aceeași părere că valoarea este cam 

mare și spune că ar trebui să mai solicităm și alte oferte. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă s-au mai cerut și alte oferte și dacă legislația în 

vigoare prevede că trebuie cerute mai multe oferte. 

Doamna Ripaș Ioana-Andreea informează că este necesară solicitarea mai multor oferte 

doar dacă achiziția depășește un anumit prag valoric. Cu această achiziție ne încadrăm sub acest 

prag. 

Domnul primar susține că atunci când sunt depășiri și excese vine Curtea de Conturi și le 

recuperează ei. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că este perfect de acord, dar momentan consilierii 

sunt cei care le aprobă. 

Domnul Purcar Paul informează că în contractul pentru terenurile de sport este prevăzut 

un termen de 30 de zile pentru proiectare și 120 de zile în total pentru proiectare și execuție de la 

primirea tuturor documentelor necesare pentru întocmirea proiectului tehnic. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă ne încadrăm în suma de bani alocată 

pentru acest obiectiv de investiții. 

Domnul Purcar Paul informează de asemenea că ne încadrăm în suma de bani alocată 

pentru acest obiectiv de investiții și mai trebuie să primim planul de situație și încadrare în zonă 

cu viza OCPI pentru a-l transmite executantului, urmând ca după transmiterea acestui document 

să decurgă termenul de 120 de zile. 

Domnul primar atrage atenția atenția domnilor consilieri că respingerea proiectului de 

hotărâre înseamnă și neplata burselor copiilor la școală. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că știe acest lucru deoarece tot timpul se bagă la 

pachet.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că tot timpul se bagă așa tocană. Să 

se pună separate pentru următoarea ședință și se vor aproba atunci. 

Domnul Costruț Pavel le spune domnilor consilieri de la PSD că această tehnică a fost 

moștenită de la dânși. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că asta este o boală și trebuie eliminată. 

Domnul primar susține că este o rectificare de buget și nu se pot face 10 proiecte de 

hotărâre pentru o astfel de rectificare. 

Doamna contabilă spune că se poate veni cu obiecții unde nu sunt de acord. 

Domnul primar spune că legea menționează că proiectul de hotărâre se întoarce la 

inițiator dacă nu se aprobă.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan ține să precizeze că cei care nu doresc adoptarea 

proiectului de hotărâre au câteva chestii cu care nu sunt de acord din această rectificare de buget. 

Valoarea mare pentru proiectare și execuție curte primărie, discuțiile despre carburanți care se tot 

adaugă, cu atât maim ult cu cât încă din luna februarie s-a solicitat achiziția de GPS-uri, aceasta 

fiind amânată pe ultimul semestru. Nu este nicio problemă că a fost amânată, dar trebuie făcută 

această achiziție pentru că a fost supusă la vot. Nu crede că nu avem 6.000 lei pentru a face 

această achiziție.  

Domnul primar afirmă că nu a spus că nu avem banii. Există achiziții în curs care nu se 

fac. Fata de la achiziții nu își poate face achizițiile. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă din februarie și până acum nu s-au putut 

achiziționa cele 2 echipamente GPS. 

Domnul primar spune că nu în acel sens a zis. Avem pe flux procese de achiziții pe care 

nu reușește Andreea să le facă și să le ducă la bun sfârșit. El așteaptă contractele. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că dacă nu se reușește 

achiziționarea acestor echipmanete GPS, le cumpără el și le face donație. Garantează că atunci 

sumele de la carburanți dispar. 

Domnul primar spune că sunt binevoitori și vor să facă donații acuma: unul vrea să 

cumpere echipamentele GPS, iar domnul Lazoc Ioan-Mitică vrea să facă gardul.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că face donație dacă domnul primar nu vrea să 

pună în aplicare o hotărâre a consiliului local. În acea hotărâre scrie clar: cu ducere la îndeplinire 

primarul comunei Marca. Solicită domnului primar să ducă la îndeplinire hotărârea din luna 

februarie. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că atunci când nu îi iese ceva domnului primar aruncă 

vina pe consilierii locali. A fost o discuție prin Suplac că nu au fost consilierii de acord să se facă 

dispensarul, dar la acel moment nu era documentația făcută. Acum nu am prins nimic despre 

dispensar. Întreabă dacă s-au prins bani pentru dispensar și dacă poate să arate un document 

referitor la acest aspect. 

Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că dacă umblă prin Suplac la 

discuții, atunci să le ia de acolo. Spune că au fost prinși bani pentru dispensar și poate să și arate 

documente în acest sens. Banii au fost aprobați de consilieri, inclusive de domnul Lazoc Ioan-

Mitică. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că într-adevăr sunt bani prinși, dar întrebarea 

trebuia altfel formulată: există un proiect depus și aprobat? 
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Domnul primar spune că avem un proiect depus și că l-am aprobat tocmai ca să ne putem 

alinia la sesiunea care a fost deschisă. În funcție de cum vor da OK-ul cei de la Guvern pentru 

fiecare proiect după anliză, asta o să fie. Avem bani prinși pentru dispensar și am depus 

proiectele la termenul stabilit. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că putem să aprobăm rectificarea de buget fără 

suplimentarea cu 10.000 lei pentru curtea primăriei și fără suplimnetarea de 5.000 lei la 

carburanți, în condițiile în care domnul primar susține că din februiarie nu s-a putut face achiziția 

acelor echipamente GPS. Este de acord cu proiectul de hotărâre, mai puțin cu cele 2 sume 

anterior menționate. 

Domnul primar solicită să se supună la vot proiectul de hotărâre. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă dacă îi lăsăm fără carburanți. Lăsăm și 

microbuzele școlare fără carburanți atunci.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului Opriș Nicușor-Marcel să nu plângă de milă 

că nu este chiar așa, iar microbuzele școlare nu intră aici.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că a mai întrebat unde se duc banii pentru 

carburanți și nu a fost lămurit de nimeni. 

Domnul primar spune că doamna contabilă a informat că acei bani vor fi pentru 

administrație. 

Doamna contabilă întreabă dacă este valabilă aprobarea parțială a proiectului de hotărâre. 

Domnul primar spune că nu există așa ceva, iar dacă proiectul nu se dorește a fi aprobat, 

acesta se întoarce la inițiator. 

Doamna secretar general informează că în mod normal proiectul de hotărâre se întoarce 

la inițiator dacă nu este aprobat în forma propusă. 

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

de zi, acesta fiind respins cu un număr de 4 voturi ,,PENTRU”, 4 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ”, ale 

domnilor consilieri Ardelean Ioan, Lazoc Ioan-Mitică, Bădăcean Cosmin-Ioan și Strava Vasile-

Dorin și 0 ,,ABȚINERI”. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan motivează votul împotrivă al celor 4 consilieri PSD prin 

faptul că nu sunt de acord cu cele 2 sume propuse la punctul 9 și 10 din rectificarea de buget, 

puncte despre care s-a discutat anterior. 

Se trece la probleme curente. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că a primit întrebări de la mai mulți cetățeni dacă 

se poate curăța marginea văii din centru până la Barcău. 

Domnul primar spune că avem un protocol propus ca și draft de către Apele Române pe 

care îl vom supune oarecum aprobării în următoarea ședință de consiliu local. Protocolul prevede 

că Apele Române o să pună la dispoziție utilajele și mașinistul, urmând ca primăria să asigure 

carburantul și paza pentru utilaje. Acesta este modul în care lucrează Apele Române cu toate 

primăriile. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că a fost o discuție dacă s-ar putea face o parcare 

la cimitrul de sus. Ar trebui găsită o variantă pentru a se face o parcare de 6-10 mașini acolo. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că și mașina funerară doar se chinuie acolo. S-ar putea 

profita că sunt utilaje și buldozere acolo. 

Domnul primar susține că se va încerca amenajarea acestei parcări. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan solicită domnului primar să desemneze o persoană care 

să îi strunească cu modul de lucru pe cei care lucrează pe proiectul de apă-canal. Lângă domnul 

Costruț Pavel există o groapă și de mai multe ori a văzut mașini care erau să intre în ea. Imediat 
după curbă apare acea groapă. 
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Domnul primar susține că domnul Purcar Paul prin fișa postului trebuie să urmărească 

investițiile și proiectele care se fac în comună. 

Domnul Purcar Paul informează că nu și proiectul de apă-canal. Pe acest proiect nu a urmărit 

nimic, nu a participat la nici o ședință și nici nu dorește să aibă vreo implicare în acest proiect. 

Domnul Costruț Pavel îl întreabă care este motivul pentru care nu dorește să urmărească acest 

proiect dacă scrie în fișa postului. 

Domnul Purcar Paul spune că principalul motiv este că în 2 ani a participat poate la o 

întâlnire, nu știe cine ce a făcut în acest proiect și nici nu este de acord cu modul lor de lucru. 

Domnul Costruț Pavel susține că s-ar putea face o aducere la zi. Dacă se doreșete, dânsul 

poate convoca o întâlnire în acest sens. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că cei care lucrează pe apă-canal se apucă și sparg, nu 

țin cont de nimic sau că trebuie să mai circule câte o mașină. Efectiv au fost momente în care au spart 

unul lângă altul. Ar trebui să se organizeze un pic. Aceste aspecte au fost sesizate de către cetățeni și 

dacă se dorește îi poate da cu numele. 

Domnul primar spune că și el vede că sunt dezordonați. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă mai dă drumul la o întâlnire.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că ce rost are o întâlnire dacă la finalul lunii iar se 

termină perioada contractuală. Domnul Sălăjan, responsabilul din partea executantului, garanta că 

termină lucrările până în 30.11.2022, deși el i-a spus că acest lucru nu este posibil. 

Domnul primar informează că a fost la București și a discutat cu doamna Elena Corozel, 

responsabila pe județul Sălaj de derularea proiectelor prin PNDL. Am primit o adresă de la Guvern 

prin care s-a solicitat primăriilor să își facă solicitări de prelungire pentru contractele de finanțare din 

PNDL I. Sunt câteva mii de proiecte care nu se pot implementa prin PNDL I din cauza greutăților și a 

tot ce este. Contractele de finanțare prin PNDL II se prelungesc automat de către Guvern, fără ca 

măcar să fie necesar să facem o solicitare în acest sens. Le spune domnilor consilieri că le poate 

prezenta după ședință adresa venită de la Guvern. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă de ce nu termină cei de la Nurol reparația 

drumurilor, deoarece urmează o perioadă de ploi. 

Domnul primar informează că în ultima discuție purtată cu reprezentanții Nurol, aceștia au 

promis că din 17.11.2022 încep execuția drumurilor și se angajează ca acestea să fie gata în 10 zile.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că din data de 15 încep ploile. Are impresia că cei de 

la Nurol ne plimbă cu preșul și doresc să își termine lucrările lor și să plece. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că nu o să termine curând, deoarece săptămâna trecută cei de la 

Pro Infrastructura spuneau că execuția lucrărilor pe acest tronson este doar la 50%. Mai spune că pe 

drumurile agricole care nu sunt în lucru, trebuie să fim mai atenți. În Husău dânsul nu poate ajunge la 

pământurile sale cu Jeep-ul deoarece cei de la Nurol au pus un pod și umplutură cu pământ care este 

lut. Trebuie să fim puțin atenți și la cei de la Nurol, iar ei să fie puțin mai organizați. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că a văzut că s-au făcut ceva măsurători topo la Porț 

pentru capelă. 

Domnul primar informează că avem în procedură PUZ-ul, iar ridicările topografice s-au făcut 

pentru finalizarea acestuia. De curând a ridicat documentația de la firma care ne-a făcut-o pentru a 

mai face pași în acest sens. Am avut de făcut studiu geo, ridicări topografice cu curbe de nivel și cu 

viza OCPI-ului. Momentan suntem pe procedură și trebuie să urmăm toți pașii. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă dacă în situația în care se vor apuca cei de la Nurol la 

reparația drumurilor agricole se vor pune pe drumuri și betoanele și asfaltul care au fost depozitate 

tot de ei lângă stația de apă. 

Domnul primar afirmă că dacă se vor identifica locuri cu gropi mai mari unde să le putem 

pune, se vor folosi acele betoane mari pentru a mai stabiliza locul. 
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Domnul Strava Vasile-Dorin solicită din nou să se facă ceva cu gropile care au apărut 

acolo unde s-a intervenit la linia de apă. De asemnea există o subtraversare lângă Roșan care s-a 

lăsat destul de mult și oblige conducătorii auto să reducă mult viteza. 

Domnul Ardelean Teodor propune să se amenajeze undeva pe domeniul public un depozit 

de resturi vegetale. Urmează tăiatul crengilor și ar fi o soluție bună pentru a nu le mai aprinde 

fiecare acasă. 

Domnul primar susține că a făcut o solicitare în scris domnului viceprimar pentru a 

distribui stațiile de compost pe care primăria le are. 

Domnul Ardelean Teodor spune că acele stații sunt mici pentru a pune crengile tăiate de 

la pomi. Dacă s-ar amenaja un astfel de loc, ar putea veni să le ia o firmă care să le toace și să 

facă brichete din ele. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică propune ca acest loc să fie lângă cimitirul vechi. 

Domnul  Costruț Pavel întreabă dacă nu am putea lua o hotărâre de consiliu local la fel 

cum s-a luat și la Oradea, de a nu se mai aduce coroane de plastic. Trebuie gândită în așa fel încât 

să nu băgăm cuțitul în sufletul oamenilor.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan propune să se vorbească și cu preoții cultelor înainte de a 

se lua această hotărâre. Mai spune că este o firmă de la Carastelec care preia carton și plastic. Ar 

putea vorbi cu ei pentru a veni și a lua coroanele de plastic care se adună. 

Domul primar susține că în condiții normale colectarea plasticului este prevăzută și în 

contractual cu firma care prestează serviciul de salubrizare în comună. Există pericolul ca dacă 

se amenajează un loc pentru depozitarea crengilor, oamenii să înțeleagă altceva. Nu înțelege câte 

crengi poate avea un om acasă pentru a nu le putea gestiona. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ                        ÎNTOCMIT,  

    ARDELEAN TEODOR                 SECRETARUL GENERAL,             PURCAR PAUL 

                  IUHAS CRISTINA-MARIANA 


