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PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 20.12.2022 la sediul primăriei comunei Marca, cu ocazia desfășurării 

ședinței ordinare a Consiliului local Marca, la care participă un număr de 10 consilieri locali, 

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

administratorul public al comunei.  

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

informează că domnul Lonte Ioan absentează de la această ședință. În baza art. 137 din Codul 

administrativ, domnul Lonte Ioan a adus la cunoștința doamnei secretar general printr-un mesaj, 

că nu poate participa la această ședință deoarece este plecat în Franța. De asemenea, a atașat o 

dovadă în acest sens. În baza bunei credințe, doamna secretar general susține că îl considerăm pe 

domnul Lonte Ioan absent motivat. Întreabă pe domnii consilieri dacă are cineva cunoștință că 

situația prezentată de către domnul Lonte Ioan nu ar fi conformă cu realitatea. Nefiind nici o 

opine împotriva celor prezentate, se consideră că domnul Lonte Ioan este absent motivat. În 

continuare, doamna secretar general informează că ședința este legal constituită pentru ordinea 

de zi și supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 05.12.2022, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre. Prezintă 

domnilor consilieri motivele care stau la baza suplimentării ordinii de zi: s-a primit avizul pentru 

rețeaua școlară și documentația + devizul general pentru proiectul ,,Construire teren minifotbal 

cu gazon sintetic și teren de tenis cu suprafață hard”. Informează că la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2022 s-a mai primit suma de 

220.000 lei ulterior transmiterii materialului de ședință, motiv pentru care și acest proiect se va 

modifica față de proiectul transmis inițial. De asemenea, avizele comisiilor de specialtiate au fost 

acordate atât pentru proiectul de hotărâre modificat privind rectificarea bugetului local pe 

trimestrul IV al anului 2022, cât și pentru punctele suplimentare care se vor înscrie pe ordinea de 

zi. Supune spre aprobare ordinea de zi suplimentată, fiind aprobată cu unanimitate de voturi 

următoarea 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Comunei Marca din Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Barcăul” 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a 

altor taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2023 

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

2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din 

comuna Marca  pentru anul școlar 2023 - 2024 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de 

investiții ,,Construire teren minifotbal cu gazon sintetic și teren de tenis cu 

suprafață hard” 

6. Probleme curente 
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Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că și în cadrul ședinței comsisiilor de specialitate 

a acordat aviz nefavorabil. Nu își poate asuma ceva ce s-a hotărât deja. Părerea sa a fost de la 

început să nu ne retragem din această asociație. Consideră că fiecare votează cum vrea. 

Domnul primar susține că obiectul asociației este gazul, iar noi avem deja un demers 

făcut și o documentație deja pregătită pentru a fi depusă, astfel că nici măcar nu am putea să 

dublăm cheltuiala, deoarece ar fi o încălcare a legii. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul primar de ce le solicită domnilor 

consilieri să își asume ieșirea din asociație, dacă domnul primar și-a asumat la acel moment 

singur ieșirea din asocație. 

Domnul primar susține că ieșirea din asociație a fost discutată în ședințele de consiliu 

local la vremea respectivă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune că a fost disuctată, iar părerea a fost tot invers. 

Domnul primar mai spune că din acel moment, toate întâlnirile asociației au fost ilegale, 

deoarece nu au făcut convocarea conform tuturor membrilor asociației. Dânsul a sesizat prin 

adrese acest aspect asociației și nu este vina sa că asociația nu a răspuns solicitărilor. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că dânsul a făcut retragerea din 

asociație verbal sau cum au făcut-o, iar el nu poate să voteze ceva ce domnul primar a făcut deja 

de 2 ani de zile. Solicită domnului primar să trimită el acest răspuns la asociație. În solicitarea de 

la asociație se menționează că adresa a fost formulată în baza unei discuții purtate în cadrul unei 

întâlniri din data de 10 noeimbrie a asociației. Cum să voteze consilierii retragerea din asociație, 

ei neparticipând la această întâlnire. Îi spune domnului primar să dea dânsul răspunsul, pentru că 

dânsul nu poate să dea așa ceva.  

Domnul primar îi spune că noi nu am participat la acea ședință, deși suntem mebri încă.  

Domnul Costruț Pavel susține că putem să votăm, dar putem să le și solicităm celor din 

asociație să facă dovada că noi am fost convocați conform statutului. Mai spune că dacă nu avem 

un convocator conform statutului asociației, consideră că este o încălcare și este repetitivă aceasă 

treabă. 

Domnul primar susține că le-a făcut adresă celor din asociație. Cei din asociație vorbesc 

despre una sau mai multe ședințe care s-au ținut la nivel de asociație în care ei ne consideră încă 

membri, dar nu ne convoacă niciodată. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că acest răspuns îl poate da 

dânsul direct asociației, un răspuns pe care și-l poate asuma domnul primar așa cum și la asumat 

de la început. 

Domnul primar spune că le-a formulat deja răspuns celor din asociație. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă de ce să nu ne retragem din această asociație. 

Întreabă de ce beneficem noi că suntem în această asociație. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă mai suntem în asociație sau nu mai suntem 

în asociație deja de 2 ani. 

Domnul primar afirmă că asociația susține că noi suntem încă în asociație. Noi am hotărât 

că abordăm gazul individual. Nu beneficiem de absolut nimic de la această asociație, doar trebuie 

să plătim o cotizație și atât. Mai spune că finanțarea pe asociație nu o să fie niciodată, deorece 

bugetul aferent unei astfel de finanțări este unul enorm. Punctul de racordare al asociației era 

vizat a fi cel al Transgaz, dar Transgaz nu a făcut nici o extindere de rețea în sensul de a facilita 

branșarea comunelor la rețea. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune comnului primar că nu contestă ce spune. Nu a 

înțeles exact dacă domnul primar a participat sau nu la acele ședințe, dar dacă deja a dat răspuns 

asociației nu înțelege ce mai dorește asociația. 

Domnul primar susține că nu a participat la acele ședințe și a dat răspuns asociației. Le 

spune domnilor consilieri să ia decizia pe care o consideră.  

Domnul Costruț Pavel spune că dacă nu am fost convocați conform statutului, sunt 

motive întemeiate dacă nu respectă o recurență legală. 

Domnul primar afirmă că această corespondență a purtat-o în fiecare an.  

Domnul Costruț Pavel susține că este un minus această chestier și ar fi trebuit informați și  

consilierii locali referitor la aceste aspect mai din trecut. 

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

zi, adoptându-se cu un număr de 6 voturi ,,PENTRU”, 4 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ” ale domnilor 

consilieri Ardelean Ioan, Lazoc Ioan-Mitică, Bădăcean Cosmin-Ioan și Strava Vasile-Dorin și 0 

,,ABȚINERI” Hotărârea nr. 44/2022 privind aprobarea retragerii Comunei Marca din 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Barcăul”. 

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

Domnul primar prezintă domnilor consilieri o adresă venită ulterior distribuirii 

materialelor de ședință din partea ECODES Sălaj prin care ni se recomandă ca pentru anul viitor 

să avem în vedere o majorare cu minim 40% a tarifelor de salubritate. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că acest aspect a fost prezentat și în cadrul ședinței 

comisiilor de specialitate unde s-a convenit de comun acord majorarea tarifelor de salubritate 

pentru anul viitor cu 20%. 

Domnul Costruț Pavel susține că este de acord cu această majorare de 20%, dar dorește să 

insiste cu propunerea susținută anterior și de către domnul Opriș Nicușor-Marcel ca operatorul 

de salubritate să ajungă la acel nivel în care să vină să își întocmească contracte de salubritate din 

casă în casă. Dorește ca această solicitare să fie una insistentă. I se pare foarte normal ca dacă 

desfășori o activitate lucrativă cu scop de a face beneficii și tu această activitate o faci operând 

transportul deșeurilor de la fiecare locuință, să treci pe la fiecare locuință să faci documentul 

aferent. Nu i se pare nimic deplasat și sunt cazuri concrete în județul Bihor, în comuna Balc, 

unde a văzut că și colectarea taxelor se face din casă în casă. Dorește ca operatorul să fie 

informat în legătură cu acest aspect și să facă bine să își organizeze și să își îndeplinească această 

solicitare a noastră, deoarece nu este una imposibilă. 

Se supune la vot majorarea taxei de salubritate pentru anul viitor cu 20%, aceasta fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

Domnul Costruț Pavel spune că dacă i se pare greu operatorului de salubritate aspectul 

ridicat privind întocmirea contractelor din casă în casă, să se lase de această activitate. Prea ne 

slugărnicim la indivizi care fac bani din această activitate. Mai este un aspect privind atenția 

mijloacelor de colectare. Tomberoanele sunt un fel de mingi de baseball. 

Este invitată în cadrul ședinței doamna Pop Cornelia-Elena, consilier principal în cadrul 
Compartimentul buget, finanțe, contablitate, impozite și taxe. 

Domnul Purcar Paul prezintă domnilor consilieri modificările aduse la anexele proiectului de 

hotrărâre față de anul trecut.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că avem în continuare prevăzută taxă de pază. Acolo 

mai avem o problemă legată de faptul că trebuie să avem măcar o persoană ca și pază umană.  

Domnul Purcar Paul susține că la modul în care funcționează sistemul de supraveghere video 

în comună, acesta este mult mai eficient decât orice altă pază. Avem și cazuri, unele dintre ele chiar 

petrecute recent, în care datorită acestui sistem de supraveghere am putut să ajutăm Postul de Poliție 
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Marca și pe cei care au mai solicitat să se pună la dispoziție înregistrări de pe camere. Se dorește în 

continuare suplimentarea cu încă 8 camere a acestui sistem de supraveghere, suplimentare care s-ar 

putea să se finalizeze până la finalul anului.  

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă banii colectați din taxa de pază îi putem îndruma spre 

partea de supraveghere video.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că ajungem la concluzia că sunt mai valabile camerele 

de supraveghere. 

Domnul Purcar Paul susține că banii care se încasează din taxa de pază nu acoperă 

suplimentarea camerelor și costurile de mentenanță ale sistemului de supraveghere video. Mai spune 

că sunt mult mai valabile camerele video decât paza umană. Am primit o ofertă care a mai fost 

prezentată și anul trecut, prin care un operator economic oferea 1-2 oameni care să asigure pază 

umană. Angajații operatorlui economic ar urma să aibă programul de lucru în intervalul 22:00 – 

06:00, ar avea o mașină la dispoziție care ar avea un traseu cuprins între 20-50 km pe noapte, ar fi 

conectați la camerele de supraveghere din comună iar acolo unde văd probleme sau în zonele unde 

locuiesc persoane vulnerabile în comună să meargă și să facă verificări în fiecare noapte. Costurile 

pentru contractarea unui astfel de operator economic sunt destul de ridicate. 

Domnul Costruț Pavel susține că acesta este un aspect care trebuie discutat mai detaliat. Nu 

este rea propunerea, dar trebuie să ne uităm și la aspectul economic. Întreabă dacă aceste camere au 

fost eficiente și am putut oferi sprijin cu ajutorul lor. 

Domnul primar spune că vorbim despre o grămadă de bani care ar trebui cheltuiți în această 

direcție. Atunci când sunt probleme, poliția vine, verifică și își iau imaginile de care au nevoie.  

Domnul Ritter Iosif spune că în cazul furtului de baloți care îi aparțineau, s-a rezolvat 

problema cu ajutorul camerelor. Cei care au furat au fost filmați și găsiți. 

Domnul Purcar Paul informează că aceste camere de supraveghere au fost de ajutor chiar și 

acum pe final de an. Avem camere de supraveghere care înregistrează automat numerele de 

înmatriculare, fiind astfel mult mai ușor să vezi traseul unui autoturism prin comună.  

Domnul primar spune că aceste camere de supraveghere sunt cele mai eficiente. O persoană 

sau o mașină nu poate fi în toate aceste puncte, ci doar într-un singur loc. Suplimentarea camerelor la 

capacitatea maximă pe care ne-o permite echipamentul pe care îl avem în primărie ar fi cea mai bună 

soluție, aceasta fiind și discuția pe care am avut-o cu poliția.   

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că am mai discutat și trebuie să facem atunci 

suplimentarea camerelor de supraveghere până la capacitatea maximă a sistemului existent în 

primărie.  

Domnul Purcar Paul susține că această suplimentare se va face. Cutiile pentru camere sunt  

montate, dar stăm de 5-6 luni să ne racordeze la curent. Speră să se finalizeze până la finalul anului 

montarea camerelor. Urmează să se monteze încă 8 camere, din care 3 camere de supraveghere 

panoramice și 5 camere de dupraveghere care vor putea înregistra numerele de înmatriculare ale 

vehiculelor. Prezintă comnilor consilieri în continuare locurile în care urmează să fie amplasate cele 8 

camere de supraveghere. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan propune să angajăm o persoană pe acest post sau pe o altă 

poziție care să se ocupe de administrarea terenurilor de sport, a sălii de sport, a capelelor și a 

celorlalte obiective. 

Domnul Purcar Paul spune că ar trebui angajată o persoană special pentru așa ceva, nu ca și 

pază umană. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel nu este de acord cu angajearea unei persoane pe postul de 

pază umană care să se ocupe și de administrarea obiectivelor care aparțin de primărie, prezentând o 

situație reală în care în urma unui control de la ITM au fost probleme legate de nerespectarea 

programului de lucru.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că putem relua această discuție la începutul aului.  
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Domnul Costruț Pavel solicită o întâlnire în care să se discute probleme generale liber, nu 

neapărat concentrați ca ședință.  

Domnul Purcar Paul spune că această discuție trebuie să fie de maximă urgență. Ori numim o 

persoană, ori să delegăm aceste atribuții către persoane angajate ale primăriei.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că deja sunt multe astfel de obiective care trebuie 

adimistrate, motiv pentru care trebuie găsită o soluție. Întreabă dacă nu putem stabili taxă pentru 

închirierea buldoexcavatorului pe oră. 

Domnul primar spune că nu putem încă, deoarece nu au trecut 5 ani de la achiziționarea 

acestuia.  

Domnul Purcar Paul mai prezintă domnilor consilieri taxele care au fost stabilite și nivelul 

acestora, solicitând domnilor consilieri să propună modificări față de proiectul de hotărâre inițiat, 

dacă consideră că acestea sunt necesare. 

Domnul Costruț Pavel susține că taxele pot rămâne stabilite la nivelul anului trecut, 

propunere susținută și de către domnul primar.  

Doamna contabilă informează că buldoexcavatorul a fost achiziționat în anul 2018, astfel că 

mai trebuie să așteptăm un an pentru a putea să îl închiriem. 

Domnul Costruț Pavel o întreabă pe doaman Pop Cornelia-Elena cam care este rata de 

colectare. 

Doamna Pop Cornelia-Elena spune că persoanele care vin și își plătesc taxele și impozitele în 

fiecare an sunt cam aceleași. Procentul de colectare depășește 65%. Au fost persoane pe care le-a 

executat, dar sunt și persoane pe care încearcă să le execute dar nu reușește pentru că nu are ce 

executa. 

Domnul Costruț Pavel întreabă ce fac autoritățile superioare în acest domeniu. Noi suntem 

doar partea atrasă în această activitate de colectare a unei părți din taxe la nivelul statului român. Este 

hilar ca noi să fim așa tăioși în ceea ce privește rata de colectare a taxelor, dar cei de mai sus care 

sunt bine plătiți pentru a întări acest stat și a rezolva probleme de macroeconomie, probleme majore 

precum rata inflației, colectare, progres, rată de creștere reală, ce fac? 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan dorește să vadă componența Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență, deoarece a înțeles că atunci când au fost probleme cu apa care a ieșit la intrarea 

în localitatea Marca, doar 2 din cei care au fost pentru a ajuta erau componenți ai Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență.  

Domnul Purcar Paul spune că poate să le prezinte domnilor consilieri componența Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență când doresc. Legat de problema cu apa care a ieșit la intrarea în 

localitatea Marca, informează că deși nu a putut fi prezent la acea acțiune, a anunțat pe grupul 

S.V.S.U. Marca ca toți cei care pot să meargă să ajute sunt așteptați acolo. 

Domnul Strava Vasile-Dorin spune că o situație similară a întâlnit în localitatea Șumal, la 

familia Pongor. A fost personal și a ajutat acolo. Se putea scoate apa cu găleata din casă. 

Domnul Purcar Paul îl întreabă pe domnul Strava Vasile-Dorin dacă situația de la Șumal a 

fost comunicată cuiva, deoarece el nu a avut cunoștință de ea. 

Domnul Strava Vasile-Dorin spune că s-a sunat la primărie pentru a se anunța. 

Domnul primar susține că a sunat doamna la primărie și dânsul i-a comunicat că o să meargă 

muncitorii acolo. Îl întreabă pe domnul Strava Vasile-Dorin ce s-a întâmplat acolo deoarece și până 

acum a fost aceeași situație.  

Domnul Strava Vsile-Dorin spune că a fost tot aceeași situație, dar nu a fost așa instantaneu. 

Acum a venit un val mai puternic de apă care nu a putut fi preluat în totalitate de șanț, a trecut peste 

șanț în curte, iar casa fiind mai veche și mai joasă, apa pur și simplu a intrat în ea. 

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. 45/2022 privind stabilirea şi 
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aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile în anul 

fiscal 2023. 

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

Domnul Ardelean Teodor solicită să i se prezinte proiectul cu accesul pietonal de la 

Biserica Catolică Marca. 

Domnul primar spune că documentația tehnică am avut-o în ședința de consiliu și ea a 

rămas aceeași. 

Domnul Ardelean Teodor îi spune domnului primar că își aduce aminte că a văzut în 

documentația tehnică că acolo trebuia să fie o placă de beton cu armătură de fier. 

Domnul primar susține că nu știe dacă acest aspect este obiectul ședinței de consiliu. 

Întreabă ce aprobăm acum noi. 

Domnul Ardelean Teodor susține că la articolul 2, unde se aprobă modificarea listei 

obiectivelor de investiții este trecut și acest obiectiv de investiții pentru care se solicită 

modificarea valorii.  

Domnul primar îi spune domnului Ardelean Teodor că dacă a citit materialul de ședință, a 

înțeles că este vorba despre trecerea executantului în categoria firmelor plătitoare de TVA, acest 

aspect nefiind vina nimănui. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă dacă este o problemă că solicită lămuriri cu privire la 

acest obiectiv de investiții. În schița care s-a prezentat în prima ședință de consiliu când s-a 

aprobat acest obiectiv de investiții a văzut placă de beton și plasă de fier, materiale pe care nu le-

a văzut în șantier.  Mai spune că a solicitat lămuriri și în ședința anterioară, iar domnul primar a 

susținut că dânsul se ocupă de supravegherea acelor lucrări.  

Domnul primar întreabă din nou dacă această discuție este obiectul ședinței de consiliu. 

Putem să mergem în teren împreună cu constructorul să vedem. 

Domnul Ardelean Teodor mai spune o dată că a pus această problemă și în ședința trecută 

în care domnul primar a afirmat că dânsul se ocupă cu supraveghera lucrărilor. Îl întreabă pe 

domnul primar dacă a fost în șantier.  

Domnul primar suține că a fost în șantier și a văzut că erau puse bordurile frumos așezate, 

iar dalele erau paletate lângă. 

Domnul Ardelean Teodor îl întreabă dacă a văzut plasă sudată sau dacă acolo s-a turnat 

placă de beton. 

Domnul primar susține că azi și ieri nu a fost acolo să vadă. Dimineață la 6 a mers la 

Zalău pentru a aduce pe reprezentatul firmei care se ocupă de semnăturile electronice pentru 

angajații primăriei și consilierii locali. 

Domnul Ardelean Teodor spune că în acest caz, nu are ce să voteze. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă este vina consiliului local că firma nu s-a apucat 

la timp de lucru. Întreabă în ce perioadă s-a dat drumul la lucrare. Firma a devenit plătitoare de 

TVA ulterior din câte știe. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că acel contract este încheiat din luna decembrie 

a anului 2021. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă de ce nu s-au făcut lucrările din 2021 și până la data 

în care firma a devenit plătitoare de TVA. Mai întreabă cine își asumă această treabă, pentru a-și 

putea asuma consilierii locali această majorare. Solicită să vină cineva să le explice domnilor 

consilieri. Consideră că aici este un vinovat care nu și-a făcut treaba. Și dânsul dacă nu își 

plătește la timp taxele și impozitele, controlul îl sancționează imediat. Să vină cine se ocupă de 

această treabă și să le explice domnilor consilieri. 
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Domnul primar susține că nu s-au făcut mai repede lucrările pentru că nu s-a putut. Nu le 

spune domnilor consilieri să aprobe această majorare. Oprim atunci lucrarea pentru că firma nu 

își poate deconta. Întreabă ce treabă are contractul în sine cu faptul că statul român a trecut firma 

la plătitoare de TVA. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că dacă s-a ajuns aici înseamnă că nu s-au făcut în 

termene lucrările și documentația. 

Domnul primar afirmă că nu are ce să spună în acest sens. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că știe el care este 

răspunsul pe care îl evită toată lumea. S-a făcut contractul în luna decembrie a anului 2021, iar în 

momentul în care s-a dorit începerea execuției, ne-am dat seama că terenul pe care se face nu îl 

avem la zi în C.F. Asta a fost problema din câte știe și îl roagă pe domnul Costruț Pavel să 

confirme cele spuse. 

Domnul primar spune că a fost într-adevăr o reașezare a C.F.-ului. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi solicită domnului primar să dea răspunsul care trebuie. 

În momentul în care s-a făcut acel contract, doamna trebuia să știe când a dat o autorizație că 

acolo noi nu suntem în regulă cu terenul. 

Domnul primar susține că dacă vrem să facem atunci facem, dacă nu vrem să facem 

atunci nu facem.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că nu trebuie să se înțeleagă greșit, dar lumea îi 

întreabă pe domnii consileri pentru ce se tot dau bani. Se dau pentru neglijență și pentru una alta. 

Domnul Costruț Pavel susține banii o să se dea în momentul în care se face decontarea la 

lucrare. Până acum nu sunt dați banii, sunt doar o prevedere. 

Domnul Ardelean Teodor mai spune o dată că a văzut pe proiect placă de beton și plasă 

sudată, iar în teren nu a văzut așa ceva. Aceasta este problema sa.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă din punct de vedere legal suntem ok cu 

acest proiect.  

Domnul Costruț Pavel susține că nu este el coordonator de legalitate. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă cine ne poate explica. 

Domnul primar spune că o să fie bine. Nu înțelege de ce ne împiedicăm tot timpul. 

Domnul Costruț Pavel spune că pentru acest aspect se poate solicita ca acest proiect să fie 

recomandat la control la Curtea de Conturi. Dânsul a avut astfel de solicitări de mai multe ori. 

Domnul Ardelean Teodor susține că nu îl interesează ca atunci când este gata lucrarea să 

vină Curtea de Conturi să controleze. Singura problemă pe care o are este legată de respectarea 

proiectului, iar din pucntul său de vedere acesta nu se respectă. 

Domnul primar spune că va chema constructorul la primărie și se va merge în teren cu 

acesta prin personalul din primărie pentru a se verifica.   

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că domnul primar a afirmat că avem dirigenție de 

șantier pe acest proiect. Dacă avem un proiect, dirigintele de șantier este cel care ne spune dacă 

este bine sau nu. 

Domnul primar spune să se lase să fie lucrarea făcută și să răspundă cine trebuie să 

răspundă pentru ele.  

Domnul Ardelean Teodor susține că ne-am plâns de lucrarea prost făcută la Șumal cu 

apă-canal. Avem același proiect în Marca și tot așa se execută lucrările. După ce și-a terminat 

toată lumea lucrările și a plecat, noi rămânem cu problemele. Problema gravă este că se fac 

lucrările sub standardul la care s-au angajat că se fac. Executantul lucrărilor și-a luat banii și a 

plecat. Poate să renunțe liniștit la garanție executantul pentru că este pe profit fără garanția care 
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trebuie să o ia peste 10 ani, iar noi rămânem cu problemele. Să nu ne mai mirăm că Europa ne 

tratează așa cum ne tratează. Întreabă dacă noi cei de jos nu luăm atitudine, cine am vrea să o 

facă. Nu o să vină în fiecare zi de la Zalău și de la București să verifice fiecare lucrare în parte de 

pe fiecare sătuc. Este responsabilitatea noastră. De-aia ne-am prezentat în campanie electorală și 

le-am spus la oameni că o să facem. Acum când se face lucrarea, atitudinea noastră este să lăsăm 

să se facă ca să fie făcută. Trebuie să facem lucrarea după carte. Din moment ce nu a văzut în 

teren ce este pe proiect, domnul primar îi spune că o să vedem la urmă. 

Domnul primar afirmă că nimeni nu a zis să nu se facă altfel. Îi spune domnului Ardelean 

Teodor că el a fost acuma de dimineață și s-a uitat la acea lucrare, dar dânsul nu a fost pentru că 

nu a știut ce dorește domnul Ardelean Teodor. O să meargă și dânsul după ședință să vadă ce 

este acolo. Domnul Ardelean Teodor a venit în ședință și a prezentat o chestie pe care și-a setat-

o. 

Domnul Ardelean Teodor spune că această situație a prezentat-o și în ședința trecută.  

Domnul primar spune că nu era vorba de plasă și de ceea ce s-a prezentat acum sau nu a 

reținut dânsul. 

Domnul Ardelean Teodor spune că scrie și în procesul verbal din ședința trecută fix 

același aspecte care au fost acum prezentate, proces verbal care a fost aprobat la începutul acestei 

ședințe. Dacă tot discutăm în aceste ședințe, ar trebui să și punem în aplicare, nu doar să vorbim. 

Domnul Ritter Iosif întreabă dacă s-a turnat placa acolo. Dacă nu s-a turnat, înseamnă că 

urmeze să se toarne. Nu a fost acolo să vadă, doar a întrebat. 

Domnul primar spune că dacă nu s-a turnat placă, mergem la constructorul și îi spunem să 

o toarne.  

Domnul Ardelean Teodor spune că acolo nu s-a turnat nimic. Nu se mai poate turna acum 

dacă bordurile sunt deja puse. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că în urmă cu ceva timp când s-au început lucrările la 

apă-canal a sesizat că este o lucrare prost făcută. Spune că în loc să se bucure că a observat acest 

aspect,  domnul primar l-a certat, i-a cerut explicații de ce a postat pe facebook, l-a făcut în fel și 

chip și în campania electorală a făcut afirmații că el ar fi pus contra. El nu a fost pus contra, doar 

a sesizat niște neconformități. 

Domnul primar îl întreabă dacă el i-a solicitat explicații. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică prezintă un document semnat de către domnul primar și poze. 

Solicită domnilor consilieri să se uite pe poză și pe documentul prezentat. 

Domnul Coostruț Pavel spune că prin acel document s-au cerut detalii referitoare la locul 

în care s-a făcut poza. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține că poate arăta și acum ceea ce a sesizat atunci dacă 

merge în acel loc și desface acolo. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul Lazoc Ioan-Mitică dacă în situația în care îi trimite 

o poză cu o masă, dânsul ar trebui să își dea seama despre ce masă este vorba. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar dacă a solicitat atunci să meargă 

împreună în teren să vadă. În loc să meargă să vadă împreună, domnul primar i-a făcut hârtii și a 

mai venit și dirigintele de șantier să îl ia în șuturi. 

Domnul Costruț Pavel întreabă pentru ce l-a luat în șuturi dirigintele de șantier. Trebuia 

să i se prezinte adresa respectivă și să fie întrebat domnul diriginte de șantier este o minciună. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că dacă obesrvăm ceva, suntem luați în șuturi. Înțelege 

că ar trebui să tacă. 

Domnul primar susține că exact așa cum a publicat pe facebook, putea să îl sune pe 
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dânsul și să îl informeze.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă dacă nu a văzut, deoarece tot pe acolo s-a plimbat.  

Domnul primar susține că nu a văzut. Îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că este strict 

problema sa dacă a ales calea de comunicare facebook.  

Domnul Costruț Pavel îl întreabă pe domnul Lazoc Ioan-Mitică dacă la acea vreme era 

viceprimarul comunei.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică confirmă că în acea perioadă era viceprimarul comunei.  

Domnul Costruț Pavel susține că în cadrul primăriei ca aparat executiv, sunt pârghii de 

comunicare cu liniaritate și trasabilitate, iar acea situașie putea fi adusă la cunoștință în cadrul 

primăriei.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul Costruț Pavel care sunt în prezent 

pârghiile de comunicare între primar și viceprimar. 

Domnul Costruț Pavel susține că și dacă esti dușman trebuie să ai corespondență scrisă.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că domnul primar nu a 

putut avea corespondență cu nici un viceprimar. Avem de față un viceprimar în funcție și un fost 

viceprimar,iar pe lângă aceștia a mai fost încă un viceprimar.  

Domnul primar spune că vrea să vadă la câte adrese a răspuns viceprimarul. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că și-a asumat atât de multe 

încât nu poate să le facă. A luat atribuțiunile viceprimarului cu personalul, motiv pentru care 

dorește să prezinte domnul primar activitatea personalului și cu ce se ocupă aceștia, deoarece îi 

vede foarte rar. Spune că știe exact despre ce vorbește și dacă domnul primar dorește îi poate 

pune la dispoziție și niște poze referitoare la activitatea personalului. 

Domnul primar afirmă că dacă se dorește, poate prezenta și activitatea zilnică a 

viceprimarului.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că domnul primar i-a luat atribuțiunile domnului 

viceprimar, în cadrul unei ședințe. 

Domnul primar spune că nu i-a luat domnului viceprimar atribuțiile. 

Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar cum poate afirma că nu i-a luat 

atribuțiile.  

Domnul primar susține că are hârtie scrisă prin care a solicitat domnului viceprimar ca în 

fiecare zi să îi spună ce a lucrat și să îi spună programul pentru ziua următoare. Nu a primit încă 

nici unul. 

Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar de ce ar trebui ca el să îi spună ce 

program să dea domnul program la muncitori. Nu poate spune nici care este programul său pe 

ziua următoare decoarece nu știe cine va veni după o adeverință și are nevoie de semnătură, 

deoarece doar acestea sunt atribuțiile pe care domnul primar i le-a dat. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune din nou domnului priamr că i-a luat atribuțiunile 

domnului viceprimar, în cadrul unei ședințe. 

Domnul primar susține că nu i-a retras atribuțiile domnului viceprimar.  

Domnul viceprimar spune că domnul primar i-a spus să nu mai conducă mașina instituției 

și să nu mai dea program muncitorilor. 

Domnul primar afirmă că nu este adevărat.  

Domnul viceprmar îi spune domnului primar că are martori care pot confirma cele 

anterior afirmate. 

Domnul primar repetă că nu este adevărat. 

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că a observat demult că știe minți în față 
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foarte frumos.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că această este 

colaborarea despre care vorbim. Această problemă este veche și trebuie rezolvată.  

Domnul Costruț spune că este de acord că trebuie rezolvată această problemă. 

Domnul Dombi Arpad spune că cel mai bine ar fi să fie trecut și scris frumos și atunci nu 

mai sunt discuții. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan Îi spune domnului Dombi Arpad că suntem sigura 

comună în care viceprimarul comunei nu se ocupă de muncitorii primăriei. Îi spune domnului 

primar că dânsul nu poate să stea cu ei. Le poate da doar un program. Îl întreabă pe domnul 

primar dacă dorește să îi spună el unde își fac muncitorii programul și ce fac. Mai spune că știe 

foarte bine domnul primar unde sunt muncitorii și vin la lucru când vor. 

Domnul primar prezintă o corespondență prin care se solicită achiziționarea de nisip și 

sare, corespondență care a fost dirijată spre viceprimar și prin care dânsul a solicitat să îi 

comunce stocul de sare și nisip.  

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că i-a comunica verbal. Există 60 și ceva de 

saci de sare. Nu are el cheie de la locația unde sunt depozitați sacii. La fel de bine îi putea întreba 

domnul primar pe muncitori ca dânsul comunică direct cu muncitorii. De ce ar trebui ca 

viceprimarul să îl întrebe pe Supuran Gheroghe care este stocul rămas.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul viceprimar dacă dânsul nu are 

cheie. 

Domnul viceprimar confirmă că nu are cheie. 

Domnul primar susține că este comună cheia. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că ar trebui ca acea cheie să fie la primar sau la 

viceprimar. 

Domnul primar întreabă de ce ar trebui ca acea cheie să fie la primar sau viceprimar 

deoarece avem panou de chei. 

Domnul viceprimar întreabă unde este comună cheia. A ajuns să conducă primăria 

Supuran Gheorghe.  

Domnul primar îi solicită domnului viceprimar să nu amestece cu primăria problemele pe 

care le are cu domnul Supuran Gheorghe. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că fără discuție domnul primar are o colaborare 

slabă cu domnul viceprimar.  

Domnul primar mai spune că a solicitat domnului viceprimar să facă o solicitare către 

R.A.R. pentru a veni în teren și a face I.T.P. 

Domnul viceprimar susține că a făcut această solicitare. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă câte cereri depuse de persoane care doresc să își 

facă I.T.P. 

Domnul viceprimar informează că există 2 cereri depuse.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul primar dacă crede că cei de la 

R.A.R vin pentru 2 cereri.  

Domnul Dombi Arpad spune că la Suplacu de Barcău doar atunci când au fost minim 15 

cereri depuse.  

Domnul primar spune că știe că nu vin pentru 2 cereri cei de la R.A.R., doar că noi avem 

o problemă că eliberăm numere de înregistrare. 

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că nu mai eliberează numere de peste 2 

luni, de când a făcut solicitare către R.A.R. 
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Domnul priamr susține că cel care eliberează numere de înregistrare trebuie să respecte 

regulamentul care a fost aprobat de consiliul local. Acel regulament prevede ca în momentul în 

care se eliberează numere de înregistreze trebuie să fie la bază o documentație care să cuprindă 

chiar și verificare ITP și asigurare. Faptul că a cerut asta, a făcut-o deoarece viceprimarul este 

subordonat primarului. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că el știa că trebuie să fie la documentație un 

document de proveniență. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că se face carte de identitate, iar în baza acelei cărți 

trebuie plătită asigurarea. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că asigurare se poate plăti și pe numerele de 

înregistrare eliberate de comună. 

Domnul Ritter Iosif susține că se poate plăti asigurare și pe număr de înregistrare eliberat 

de comună, după care trebuie făcut anual verificarea la tractor. 

Domnul primar spune că domnul viceprimar a considerat că este o jignire faptul că i-a 

solicitat să împartă stațiile de compost. Mai bine a postat un anunț pe pagina de facebook în loc 

să meargă să le distribuie. 

Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul pe domnul primar cum a vrut să distribuie 

stațiile de compost? Să le ducă în brațe dacă nu poate conduce mașina instituției? 

Domnul Costruț Pavel spune că aici este o lipsă de colaborare flagrantă. 

Domnul primar spune că i-a făcut hârtie scrisă domnului viceprimar pentru a avea dovada 

că i-a spus pentru că dacă îi spune verbal nu este bine. 

Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar dacă ar trebui să fi dus stațiile cu mașina 

personală în condițiile în care nu poate da program la muncitori. Îl întreabă dacă nu îi este rușine 

pentru afirmațiile făcute. 

Domnul primar îi răspunde că deloc, deoarece a avut o hârtie scrisă în acest sens. 

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că degeaba are hârtie scrisă dacă el nu 

poate să le dea program la muncitori. Ar trebui să le ducă el în spate. 

Domnul primar îl întreabă pe domul viceprimar dacă măcar ce lucrează dânsul poate să îi 

spună. 

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că pentru a se acoperi cu hârtii îi tot dă lui 

dispoziție. Trebuia să dea program direct muncitorilor, deoarece el se ocupă de ei. Îi mai spune 

că dânsul lucrează fix ce l-a lăsat domnul primar să lucreze. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că acoperirea cu hârtii în cadrul instituției nu este acoperire 

cu hârtii ci este acoperire documentată. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nu i se pare normal ca muncitorii să nu fie 

coordonați de către viceprimar sau de către administratorul public Este foarte curios de ce noi 

suntem singura comună în care primarul se ocupă de muncitori. Oare nu știa să le dea domnul 

vicperimar program? 

Domnul viceprimar spune că dacă le dădea dânsul program nu ar fi putut sta în bar 

muncitorii până la ora 10:00 în bar. 

Domnul primar îi întreabă pe domnii consilieri dacă doresc să îi aducă pe muncitori să le 

spună. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl roagă să îi aducă pe muncitori deoarece este foarte 

curios să își spună muncitorii motivele. 

Domnul Costruț Pavel propune să stabilim acum o comisie de disciplină și cu 

componență tehnică care să analizeze acest aspect. 
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Domnul primar spune că avem comisie. 

Domnul viceprimar susține că degeaba face un referat dacă domnul primar nu îl 

semnează. 

Domnul Purcar Paul îi spune domnului Costruț Pavel că i-a mai explicat de mai multe ori 

că nu are rost comisia de disciplină, deoarece această comisie doar propune, iar domnul primar ia 

măsuri. 

Domnul primar întreabă dacă angajații au sindicat. 

Domnul Purcar Paul spune că nu avem sindicat. 

Domnul Costruț spune că dacă nu avem sindicat să ne aducem avocat pentru că se 

acceptă acest lucru. Nu este o soluție să se facă acest ping-pong. 

Domnul primar spune că cere înscris ceva și nu i se răspunde, iar sesizările cetățenilor 

pleacă către viceprimar și nu dă nici un răspuns.  

Domnul viceprimar întreabă ce sesizări au fost de la cetățeni și nu i-a spus. 

Domnul primar spune că nu lui trebuie să îi răspundă, ci cetățeanului deoarece are 

obligația prin lege. Spune că domnul Scurt Gavril a venit și i-a arătat de când a depus o sesizare 

și nu i s-a răspuns. 

Domnul viceprimar spune că le-a răspuns la cetățeni. Îl întreabă pe domnul primar de 

când este problema cu domnul Scurt Gavril. Mai spune că domnul primar nu vrea să dea 

program la muncitori pentru ca aceștia să meargă și să facă programul respectiv. 

Domnul primar întreabă ce sens are să îi de o corespondență domnului viceprimar dacă 

acest nu răspunde.  

Domnul Costruț Pavel spune că dacă un cetățean depune o sesizare, iar primarul prin 

natura executivă a funcției sale o trimite spre unul din departamentele de specialitate tehnice sau 

organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Marca, acea persoană a acelui departament tehnic 

întocmește o adresă scrisă liber consimțită de dânsul, neforțată, dar pe care trebuie să o acopere. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că este perfect de acord cu domnul Costruț Pavel, 

dar acesta trece peste un aspect. Acolo este o solicitare unde angajații primăriei trebuie să iasă în 

teren să facă anumite lucrări. Ce răspuns să dai la acel cetățean dacă tu nu poți să dai program la 

muncitori? 

Domnul Costruț Pavel susține că nu discută aspectul concret al rezolvării situației. În 

situația prezentată de către domnul Bădăcean Cosmin-Ioan, cel căruia i s-a repartizat 

corespondența scrie în adresa răspuns că având în vedere hotărârea primarului comunei Marca 

din data respectivă prin care au fost ridicate atribuțiile de coordonare a unor activități, nu poate 

duce la îndeplinire solicitarea acelui cetățean. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că este foarte curios de ce până în vară, timp de 2 

ani de zile au fost foarte ok și verbal. De ce erau valabile și verbal? 

Domnul Costruț Pavel afirmă că nu are un răspuns la această întreabare. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel le spune domnilor consilieri că după părerea sa acesta este 

un punct de probleme curente, iar acum avem de aprobat bugetul. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că aceasta este o problemă care trebuie rezolvată. 

Domnul primar spune că va rezolva această problemă exact cum trebuie, făcând o 

plângere pentru neglijență cu toate docuemntele care sunt. Mai spune că există în inboxul 

domnului viceprimar 80 de corespondențe care nu sunt rezolvate. Generând un raport din 

registrul de intrări-ieșiri avem 80 de poziții care nu sunt rezolvate. 

Domnul viceprimar îi spune domnului primar să nu exagereze chiar așa de tare pentru că 

sunt rezolvate în proporție 99%. 
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Domnul primar spune că poate să le vadă și când au fost rezolvate și cât timp au stat în 

roșu.  

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că îi garantează că toate s-au încadrat în 

timp.  

Domnul Costruț Pavel solicită ca toate aceste aspecte să fie consemnate în procesul 

verbal de ședință. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar dacă aici nu trebuia să intervină 

și ajutorul său, în loc să dea doar în domnul viceprimar. Îi mai spune domnului primar câ dânsul 

l-a ales, iar acum își bate joc de el. 

Domnul primar întreabă dacă ar fi trebuit să îi facă dânsul corespondența domnului 

viceprimar. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că acum nu mai este bun 

viceprimarul deoarece nu mai dansează cum își dorește dânsul și arată că de fapt are coloană 

vertebrală. 

Domnul Ritter Iosif întreabă dacă li se pare normal să se facă ciubuc cu carosata de la 

primărie. Dânsul a văzut ce s-a dus și cine era șoferul. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Ritter că și dânsul a văzut altele și i le 

poate arăta. 

Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul Ritter Iosif când a sesizat aceste aspecte. A mai 

fost înainte un consilier local care a stat pe același loc și care a afirmat că a văzut mașina 

primăriei plină cu lemne mergând către Oradea, dar nu a putut demonstra cele afirmate. 

Doamnul Ritter Iosif îi spune domnului viceprimar că a fost piatră pusă de mașina 

primăriei la dânsul în secție. 

Domnul viceprimar îi spune domnului Ritter Iosif că are mașină mică de cel puțin 5 ani, 

deci are cu ce să își ducă o mașină de piatră dacă îi trebuie. 

Domnul Ritter Iosif spune că de aceea nu este comunicare. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Ritter Iosif că îl lămurește dacă vrea. 

Înainte de a veni turcii, acolo am avut un stoc foarte mare de piatră plătit de primăriei. 

Domnul Ritter Iosif întreabă unde este acel stoc? La secție? 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Ritter Iosif că nu este la secție. Acolo 

au fost camioane mari care au transportat din stoc, nu s-a dus cu camioneta. 

Domnul Ritter Iosif întreabă dacă este acea piatră la primarul în curte. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Ritter Iosif că dacă nu știe până în 

capăt, să întrebe pentru a-l putea lămuri. 

Domnul Ritter Iosif spune că a dorit doar să scoată în evidență că problema este 

comunicarea. 

Domnul primar le spune din nou domnilor consilieri că i-a solicitat în scris domnului 

viceprimar prezentarea zilnică a unui raport care să cuprindă activitățile desfășurate în ziua 

respectivă precum și activitățile pe care le propune a le desfășura în ziua următoare. 

Domnul viceprimar spune că această solicitare nu a fost făcută doar pentru dânsul. 

Dorește să vadă de la un muncitor într-o zi făcut un astfel de raport de lucru. După ce a primit 

acel document, am avut ședință într-o dimineață cu angajații din primărie, iar domnul primar a 

afirmat că toți anagajații primăriei să facă un raport de lucru. 

Doamna secretar general confirmă cele spuse de către domnul viceprimar.  

Domnul primar susține că acel document este adresat către viceprimarul comunei Marca, 

pentru a putea să comunice și să aibă pe ziua următoare programul făcut. 
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Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar de ce îi dă lui singur un astfel de 

program. Întreabă dacă dânsul este separat în primărie. Mai spune că domnul primar nu dorește 

să comunice, ci doar să se acopere de hârtii.  

Domnul primar spune că domnul viceprimar a scris că a primit un exemplar din 

documentul anterior menționat. 

Domnul viceprimar îi spune că a primit un exemplar din acel document. Îi spune 

domnului primar că are dovada și îi poate arăta că a făcut rapoarte de lucru până înainte de a 

merge în concediu. Îi solicită domnului primar să îi prezinte și un raport al muncitorilor care stau 

în bar la dânsul până la ora 10:00. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan solicită domnului primar să prezinte raportul de 

activitate al muncitorilor. 

Domnul primar susține că asta este treaba dânsului. 

Domnul viceprimar spune că nu este treaba primarului, că nu este primăria a primarului, 

iar muncitorii nu sunt angajații primarului ci ai primăriei. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul viceprimar dacă dânsul nu este angajatul primăriei.  

Domnul viceprimar îi spune că este și dânsul angajatul primăriei.  

Domnul primar spune că dacă este angajatul primăriei este subordonat primarului 

conform legii. Îl întreabă ce a răspuns la solicitarea primită. 

Domnul viceprimar spune că își face treaba pe care îl lasă domnul primar să o facă. Face 

cât i-a lăsat domnul primar să facă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că trebui să prezinte acel raport 

pe care îl cer consilierii. 

Domnul primar îi spune domnului Bădăcean Cosmin-Ioan să ceară în scris ce dorește. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că atunci când îi cere ceva în 

scris, domnul primar îi dă doar ce vrea dânsul. Dacă doar așa se poate, va face o solicitare în 

scris. 

Domnul primar mai spune o dată că viceprimarul se subordonează primarului. Nu dorește 

ca viceprimarul să îi arate altceva decât ceea ce îi cere. Până acum nu a arătat nimic.  

Domnul viceprimar îi spune că a arătat prea multe. Îi mai spune domnului primar că anul 

trecut nu a arătat comună așa cum arată acum. Acum muncitorii îl servesc doar pe domnul 

primar, ca subordonații.  

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

zi, acesta fiind respins cu un număr de 5 voturi ,,PENTRU”, 4 voturi ,,ÎMPOTRIVĂ” ale 

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

Dorin și o ,,ABȚINERE” a domnului consilier Zmole Florian-Dumitru. 

Domnul primar solicită domnilor consilieri să își justifice votul ,,ÎMPOTRIVĂ”. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că justificarea a fost clară. La întrebarea domnului 

Ardelean Teodor nu s-au primit lămuriri. Nu este o lămurire că domnul primar nu a fost acolo să 

vadă. În ședința anterioară este specificat că a cerut acest lucru, domnul primar a spus că va 

verifica, dar nu a verificat. 

Domnul primar spune că dorește să știe motivarea pentru a putea fi trecută în procesul 

verbal. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că a spus clar care e motivarea pentru votul 

acordat. În ședința trecută domnul primar a spus că va merge să vadă sesizarea domnului 

Ardelean Teodor, dar nu a fost. 
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Domnul primar spune că i-a informat pe domnii consilieri cu privire la cele constatate 

acolo. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că se pare că nu este treaba nimănui. Mai spune că 

oricum proiectul de hotărâre a trecut. 

Doamna secretar general spune că proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 

Domnul primar afirmă că proiectul de hotărâre nu a trecut, motiv pentru care vom avea o 

nouă ședință de consiliu local peste 3 zile. 

Domnul Bădăcean Csomin-Ioan îi spune domnului primar că speră că peste 3 zile va avea 

un răspuns pentru întreabarea domnului Ardelean Teodor. Speră să își facă atât timp cât să 

meargă cu Loganu până acolo ca să vadă. Până acolo încă mai merge Loganul. 

Domnul primar le spune că pot sta liniștiți că va merge și a mai fost acolo să vadă. 

Se trece la punctul 4 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. 46/2022 privind aprobarea Rețelei 

școlare a unităților de învățământ din comuna Marca  pentru anul școlar 2023 – 2024. 

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

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că despre acest proiect s-au mai purtat discuții. 

Întreabă dacă se știe când începe executatul efectiv lucrul. 

Domnul Purcar Paul pune la dispoziția domnilor consilieri proiectul tehnic pentru a putea 

fi studiat. Încă nu știe să spună când se vor începe efectiv lucrările. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă dacă s-a pus în discuție și trasarea terenlui de volei, 

separat de terenul de tenis.  

Domnul Purcar Paul informează că scrie și în documentația pusă la dispoziție că vor fi 

stâlpi multifuncționali care se vor putea folosi atât pentru tenis de câmp, cât și pentru volei. 

Trasarea terenului probabil va rămâne cea standard de tenis. S-a solicitat trasarea separată a unui 

teren de tenis cu piciorul și a terenului de volei, dar nu crede că se vor putea face marcaje diferite 

pentru aceste terenuri. Suprafața care urmează a fi montată este de la un furnizor extern, fiind cu 

marcaje standard pentru tenis de câmp. 

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. 47/2022 privind aprobarea 

proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Construire teren minifotbal cu gazon 

sintetic și teren de tenis cu suprafață hard”. 

Se trece la probleme curente. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că în ședința trecută s-a discutat despre achiziția 

de echipamente GPS. Domnul primar a afirmat atunci că doamna Ripaș Andreea nu reușesște să 

își facă achizișiile. Dorește să vadă raportul sau referatul în baza căruia domnul primar i-a 

solicitat doamnei Ripaș Andreea să facă achiziția de GPS-uri, deoarece tot domnul primar a 

afirmat că așa funcționează.  

Domnul primar susține că se fac în funcție de cum lansăm achizițiile. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan Îl întreabă pe domnul primar dacă i-a dat doamnei Ripaș 

Andreea un astfel de raport sau referat pentru achiziția de GPS-uri. 

Domnul primar afirmă că nu i-a dat doamnei Andreea un raport sau referat, achiziția 

GPS-urilor fiind cuprinsă în buget. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că își bate joc de ei.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că afirmația făcută în ședința 

trecută, a fost doar una de plasare, în care domnul primar a spus că doamna Ripaș Andreea nu își 
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face treaba. Cum ar putea să facă o achiziție dacă domnul primar nu i-a făcut un referat în acest 

sens? 

Domnul primar susține că asta este doar părerea domnului Bădăcean Cosmin-Ioan.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că acea hotărâre este din luna 

februarie și a fost votată cu unanimitate de voturi. Domnul primar își bate joc de o hotărâre a 

consiliului local. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică solicit domnului Purcar Paul să o cheme în ședință pe doamna 

Ripaș Andreea. 

Domnul primar spune că funcționarii din primăriei nu au ce să caute în ședința de 

consiliu.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că înțelege că au voie în 

ședință doar funcționarii pe care îi vrea domnul primar. Îi spune domnului primar că așa a făcut 

și data trecută și le spune domnilor consilieri ce vrea dânsul când nu sunt funcționarii de față. 

Domnul primar o întreabă pe doamna secretar general cine participă la ședința consiliului 

local. 

Doamna secretar general spune că acum suntem la probleme curente, iar aceasta este o 

discuție care este publică. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că este o ședință publică și poate participa oricine din 

comună. 

Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că nu este adevărat.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că iar îi traduce cum vrea 

dânsul. În ședința trecută a făcut o acuzație pentru că doamna Ripaș Andreea nu era de față. 

Acum a recunoscut că nu i-a făcut nici un referat. Cum să facă doamna o achiziție dacă domnul 

primar nu a făcut un referat. Îi aduce aminte domnului primar că acea hotărâre a fost adoptată cu 

unanimitate de voturi încă din luna februarie, iar acolo scrie ,,cu ducere la îndeplinire primarul 

comunei Marca”. Îl roagă pe domnul consilier să o ducă la îndeplinire. Domnul primar a motivat 

anul trecut că nu a fost cuprinsă în buget achiziția GPS-urilor. Anul acesta a fost cuprinsă și în 

buget, chiar dacă domnul primar s-a ambiționat să nu o cuprindă, fiind vorba de o valoare de 

5.000 lei. Îl roagă încă o dată pe domnul primar să ducă la îndeplinire acea hotărâre. 

Domnul primar afirmă că o va duce la îndeplinire.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că afirmațiile pe care le face, 

sunt făcute doar ca să ducă în altă parte. A spus că nu a făcut achiziția pentru că a avut foarte 

mult de lucru. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că a spus despre doamna Ripaș 

Andreea și că nu își face treaba. Îi caută domnului primar în procesul verbal al ședinței trecute 

unde a făcut acele afirmații. 

Domnul primar spune că nu a făcut acele afirmații. Doamna Ripaș Andreea avea și are de 

făcut încă achiziții, iar dacă greșește o roagă pe doamna Ripaș Andreea să îl contrazică. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune din nou domnului primar că nu i-a făcut 

referatul pentru achiziția GPS-urilor, deși ar fi trebuit să îl facă. Îl întreabă pe domnul dacă din 

luna februarie nu a avut timp să facă acel referat. 

Domnul primar spune că achiziția GPS-urilor era prevăzută pe finalul anului, doar că noi 

încă lucrăm la documente care sunt aferente altor trimestre.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că acum este finalul anului. 

Domnul primar îi spune doamnei Ripaș Andreea că nu este locul dânsei în ședința de 

consilu local. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că domnul primar dă voie doar când dorește 

dânsul personalului din primărie, pentru a putea să îi traducă pe consilieri, iar funcționarii să nu 

poată să își spună punctul de vedere.  

 Domnul primar afirmă că momentan este aparatul de specialitate al primarului. Consiliul 

local nu este Haga.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că și muncitorii sunt tot ai primaruui. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că și-a luat cam multe atribuțiuni și 

nu le poate duce la îndeplinire. 

Domnul primar le spune că le duce la îndeplinire. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că nu le duce la îndeplinire, 

sunt doar povești.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că a afirmat în fața consiliului local 

că doamana Ripaș Andreea nu își face treaba. Îl întreabă cum a putut afirma așa ceva. 

Domnul primar le spune din nou că este aparatul de specialitate al primarului. Nu a 

afirmat că nu își face treaba, ci că are mult de lucru, având alte achiziții în curs.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că ar fi trebuit să informeze că 

încă nu i-a dat referat doamnei Ripaș Andreea pentru a face achiziția de GPS-uri, dar nu a spus 

așa. 

Domnul primar afirmă că nu i-a dat referatul pentru a face achiziția, pentru că avem 

altele. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi solicită domnului primar să citească procesul verbal al 

ședinței trecute ca să vadă că nu așa a spus.  

Domnul primar îi solicită doamnei secretar să spună cine poate participa în ședințe de 

consilu local. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că se pare că poate participa în ședințe de consiliu 

local doar cine vrea domnul primar. 

Domnul Ritter Iosif îi spune domnului Bădăcean Cosmin-Ioan că dacă a întreabat-o 

domnul primar pe doamna secretar general, ar vrea să asculte răspunsul acesteia. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Ritter Iosif că este nou venit și ar 

trebui să aștepte să vadă cum este la lucru. 

Doamna secretar general general informează că ședințele sunt publice. Dacă ne luăm 

strict după lege, pot participa la ședințe persoanele care au domiciliu în comună. Nu crede că este 

prima dată când o persoană care este angajată în primărie vine în ședință. De exemplu, în ședința 

trecută a venit în ședință domnul Hălmăjan Paul-Iulian. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că în ședința trecută domnul Hălmăjan Paul-

Iulian a venit în ședință chemat de domnul primar. Îl întreabă pe domnul Ritter Iosif dacă acum a 

înțeles.  

Domnul Ritter Iosif spune că tocmai pentru că nu știe, a vrut să audă răspunsul. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că se bate singur cu propriile vorbe. 

Domnul primar le spune domnilor consilieri că vrea doar să le arate ce spune legea. A 

întrebat-o pe doamna secretar pentru că este reprezentantul care ar trebui să asigure legalitatea 

ședințelor de consiliu local. 

Doamna secretar general informează că dacă ne luăm după literă de lege nu ar fi trebuit să 

vină nici domnul Hălmăjan Paul-Iulian în ședința trecută. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar de ce l-a chemat în ședința 

trecută pe domnul Hălmăjan Paul-Iulian.  
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Domnul primar îi mulțumește frumos pentru răspuns doamnei secretar general și spune că 

nu au ce să caute în ședințele de consiliu local angajații primăriei. Faptul că domnii consilieri îi 

tot cheamă pe angajați nu este corect. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă și el pe domnul primar de ce în această ședință 

a chemat-o pe doamna Pop Cornelia-Elena și doamna Hiriș Florica.  

Domnul primar spune că probabil era trecută în invitație ca invitat.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar să îl mai lase că deja nu îi mai 

ies nicicum. Mai întreabă câte persoane trebuie să meargă din personal primăriei pentru a depune 

o sumă de bani la Trezorerie. 

Domnul primar spune că nu înțelege exact la ce face referire. O persoană sau două trebuie 

să meargă. Dacă se ridică și numerar este posibil să trebuiască să meargă 2 persoane.  

Domnul Costruț Pavel îi solicită în mod expres doamnei secretar general să se ocupe de 

formarea unei comisii pentru analiza disciplinară a acestei relații primar-viceprimar. Din câte a 

observat există și reclamații în relația primar-departamente de spceialitate. Dacă nu avem 

capacitatea și capabilitatea organizatorică/juridică a acestei chestii, solicită să fie atrași specialiști 

de la instituții superioare, dar nicidecum corespodența să  nu fie dusă unilateral ci și prin 

informarea persoanelor implicate, fără a li se tăia dreptul de a se apăra și de a-și aduce justificări 

legale, conforme și procedurale din punct de vedere legal. Tensiunile sunt deja prea mari și precis 

undeva se găsește. Facem un fel de ping-pong cu responsabilitățile și nu este normal să se 

întâmple așa.  

Doamna secretar general informează că acest grup la care face referire domnul Costruț 

Pavel și care are 3 membri: domnul viceprimar care are calitatea de președinte, administratorul 

public și doamna secretar general, vizează angajații primăriei. Noi nu putem să cercetăm 

superiorii noștri.  

Domnul Costruț Pavel întreabă cum pot fi cercetați superiorii.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că superiorii pot fi cercetați de Cel de Sus. 

Doamna secretar general susține că superiorii au calitatea de demnitari.  

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă pe demnitari îi judecă doar poporul cu votul. 

Doamna secretar general îi dă dreptate domnului Costruț Pavel. 

Domnul Costruț Pavel întreabă cine ne poate spune că nu este în regulă dacă sunt aspecte 

tehnice din punct de vedere legal al trasabilității și linirității documentate. Trebuie să existe o 

insituție care trebuie să ne dea un răspuns concret tehnic. Se poate ca această insituție să fie 

Curtea de Conturi sau auditul? 

Domnul primar întreabă cine trage la răspundere în cadrul instituției nerealizarea 

atribuțiilor de serviciu sau nefinalizarea corespondenței.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că exact la fel cum dânsul a 

primit o sarcină să achiziționeze GPS-urile, o sarcină care a fost votată în unanimitate încă din 

luna februarie. Spune că nu îl verifică nimeni pe domnul primar pentru neîndeplinirea acestei 

sarcini. 

Doamna secretar general îi spune domnului primar că noi avem și acum o astfel de 

situație pe rol. Insituția Prefectului poate face astfel de verificări. 

Domnul Costruț Pavel spune că aici a vrut să ajungă la Instituția Prefectului, pentru că 

istoric această instituție fuge de răspundere. Spune că dacă mergem la verificarea proceselor 

verbale de ședință din mandatul 2012-2016 când noi puteam să evităm să intrăm în acele procese 

care au durat 7-8 ani de zile. Cheltuieli am făcut pe cele 3 dosare pe care le-am avut. Întreabă 

dacă s-au făcut și recuperări de valori pe acele 3 dosare. 
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Doamna secretar general informează că pe cele 3 dosare avem angajată o casă de avocatră 

angajată care știe despre ce este vorba. Dânsă nu a avut legătură cu acele dosare și nu știe ce se 

întâmplă în ele. 

Domnul Costruț Pavel întreabă ca fișa postului cine are legătură cu acele dosare. 

Doamna secretar general informează că în conformitate cu Codul Administrativ, 

reprezentantul legal al instituției este domnul primar sau consilierul juridic. În momentul de față 

noi nu avem un consilier juridic.  

Domnul Costruț Pavel întreabă cine ne sprijină în această situație, deoarece există în 

legislație sprijin dacă nu ai departament de specialitate angajat. 

Doamna secretar general afirmă că sprijin în dosare se poate primi de la Consiliul 

Județean. Mai spune că este un mit că doamna secretar este de vină. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă există o corespondență cu partea juridică a 

Consilului Județean în acest aspect. 

Doamna secretar general spune că au fost colaborări cu Consilul Județean pe partea 

juridică. 

Domnul Costruț Pavel solicit ca aceste documente să fie puse acolo bucată cu bucată, 

considerând că aceste chestiuni o să ne ajute pe noi. Revine la solicitarea de a se solicita în mod 

expres Instituției Prefectului ca să dea spijin și să ne ajute să soluționăm aceste diferende și 

aceste încordări privind relația instituțională executivă a Primăriei Comunei Marca. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că la cum vede discuția, rezolvarea va fi retragerea 

sprijinului politic domnului viceprimar, urmând a fi scos afară. 

Domnul Costruț Pavel îi spune domnul Bădăcean Cosmin-Ioan că cei de la PSD pare că 

știu mult mai bine chestiuni interne de la alte formațiuni politice. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi solicită domnului Costruț Pavel să îi arate că cei din 

PSD au retras sprijinul politic. Poate garanta că formula în care au început acest mandate, va fi și 

formula cu care vor termina.  

Domnul Costuț Pavel spune că recunoaște acest aspect, motiv pentru care și mărșăluiește 

pe această parte a eșichierului politic, fiind un eșichier politic al vinovaților, nu este un eșichier 

politic al oamenilor de înaltă ținută civică și morală după modelul Ion Iliescu și alții dinainte. 

Mai spune că merge pe principal care se aplică la creștini: ,,între cei păcătoși, cel dintâi sunt eu”. 

La socialiști este omul de tip nou, eticha și echitatea socialist, autocritica, chestiunile sancțiune și 

de altă natură. Aceasta ar fi diferența ideologică.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că dacă în formațiunea 

lor politică se merge așa, atunci domnul primar ar trebui să spună ,,cel dintâi sunt eu”. 

Domnul primr spune că dânsul spune ,,cel dintâi sunt eu”. 

Domnul Strava Vasile-Dorin îi spune domnului primar că referitor la discuția avută 

anterior, trebuie rezolvată problema cu apa la femeile din capătul satului. Trebuie neapărat să se 

rezolve acea problemă fie prin amenajarea unui pod de subtraversare, fie prin altă metodă. Nu 

trebuie lăsat așa pentru că este grav. 

Domnul primar spune că îl va trimite pe buldoexcavatorist acolo cu buldoexcavatorul 

pentru a remedia problema.  

Domnul Costruț Pavel întreabă vizavi de executantul proiectului apă-canal dacă s-a reușit 

pregătirea localității Marca pentru sărbători din punct de vedere al siguranței.  

Domnul primar informează că se lucrează încă la refaceri și s-au montat destul de multe 

cămine. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi solicită domnului primar să vină să ia materialul de 

umplutură pe care l-au depozitat cei cu apă-canal la dânsul. A înțeles că domnul primar a afirmat 

că s-a depozitat la dânsul balast. Îl roagă să vină să ia acel material care este depozitat și să îl 

pună pe drumuri pentru a face drumurile cu el. Mai spune că executantul pe apă-canal a întrebat 

dacă pot depozita materialul acolo, deoarece domnul primar nu le-a oferit nici o locație pentru 

depozitare. Îl roagă să vină să îl ia și să îl pună pe drumuri, deoarece este curios ce drumuri poate 

face cu el. 

Domul primar spune că este o poveste că nu au avut unde să îl depoziteze.  Mai spune că 

nu îi trebuie acel material. 

Domnul viceprimar afirmă că domnul primar a depozitat pământul de la secție până la 

Barcău. Acolo era drum pe care se putea merge cu mașina până la Barcău, iar acum nu poți 

merge nici cu tractorul pe acolo. A început prin depozitarea faianței și a gresiei de la cămin pe 

acel drum, după care a pus pământ peste pentru a le acoperi. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl roagă din nou pe domnul primar să vină să ia acel 

material și să îl pună pe drumuri, deoarece este curios ce drumuri face cu el. Materialul este 

acolo exact cum l-au depozitat. Domnul primar a făcut o afirmație și a spus că acel material este 

pentru drumuri. 

Domnul primar confirmă că a făcut o afirmație, dar spune că nu îi trebuie acel material. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul Bădăcean Cosmin-Ioan dacă problema 

este că a vrut să îi ajute să își depoziteze acolo materialul. 

Domnul primar spune că unii ajută, alții fac rele. Îl întreabă pe domnul Lazoc Ioan-Mitică 

dacă nu vrea să ajute și el puțin și să îi pună materialul un pic în curte.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că nu este material pentru nivelat, ci este 

umplutură. Îi spune din nou domnului primar că a făcut o afirmație și îi solicită să vină să îl ia de 

acolo și să îl pună pe drumuri, în condițiile în care a făcut afirmația că este material pentru 

drumuri. 

Domnul primar recunoaște că a făcut o afirmație, dar susține că nu îi trebuie acel material 

pentru a-l pune pe drumuri. I-a pus să ia înapoi de pe drum și materialul pe care l-au pus. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că dacă domnul primar le-a solicitat să ia înapoi 

acel material, înseamnă că nu era bun. La fel era și materialul care este depozitat la dânsul. Îi 

cere domnului primar să nu vorbească doar ca să facă acuzații. Mai spune că dânsul când face o 

acuzație o și documentează. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă domnul primar le-a găsit o locație unde să 

depoziteze. 

Domnul primar susține că a fost în teren, dar nu a putut intra nicăieri cu mașina din cauza 

moliștei care a fost. Îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că foarte ușor fac afirmații. 

Domnul Ardelean Teodor spune că cei cu apă-canal au săpat pe țarină lângă domnul 

Balotă pe ambele părți și s-au dus și 2 cămine acolo. Groapa a rămas acolo și nu au nici un gând 

să termine. Îl întreabă pe domnul primar dacă are aprobare de la dânsul pentru a înfunda acele 

gropi cu lopata pentru că vin sărbătorile și o să cadă copiii în acele gropi. De asemenea, pe vale 

nu se poate circula pe unde a fost trotuarul. Întreabă dacă se va rezolva ceva până în Crăciun. 

Dmnul primar spune că încearcă să țină legătura cu ei.  

Domnul Ardelean Teodor afirmă că nu trebuie încercat, ci trebuie făcut. S-a știut din timp 

că vin sărbătorile. Excutantul a avut acolo căminele din vară. Au săpat, au făcut subtraversarea 

dar nu au pus căminele. Acum au săpat și între domnul Balota Lucian și Soroș Andrei, au dus 2 

cămine acolo și stau unul pe mijlocul drumului și unul un pic în lateral. Acolo este o groapă cu 
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apă și mai sunt 2 zile de lucru. Întreabă dacă se face ceva sau înfundăm înapoi șanțurile pentru a 

nu cădea un copil în ele și să avem ceva probleme mai grave de atât. 

 Domnul primar afirmă că exact aceasta va fi abordarea. Ori se finalizează lucrările, ori 

înfundă cum au înfundat și lângă domnul Bădăcean Cosmin-Ioan.  

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că mai sunt 2 astfel de gropi lângă domnul 

Supuran Gheorghe.  

 Domnul viceprimar spune că mai sunt și lângă domnul Borz Radu. 

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că groapa de care spune domnul viceprimar a fost 

înfundată.  

 Domnul viceprimar spune că doar ieri dacă nu au înfundat-o, deoarece a văzut în cursul 

zilei de ieri încă căminul acolo. 

 Domnul Costruț Pavel afirmă că au înfundat aporximativ, dar tot înghesuit este acolo. 

 Domnul primar spune că dacă tot a venit această discuție, fiecare dintre noi știm ce 

trebuie făcut, dar nu vine nici unul să îi mai amintească aceste neconformități. 

 Domnul Ardelean Teodor susține că aceste probleme au fost ridicate în cadrul fiecărei 

ședințe. 

 Domnul primar susține că în cadrul ședinței anterioare a fost o discuție în urma căreia i-a 

cerut domnului viceprimar și domnului administrator public să vină să împartă puțin proiectul și 

să se iasă pe teren, dar aceștia nu au venit. 

 Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar dacă la ședințele avute cu executantul 

cu ușile închise au fost chemati să participle la discuții și dânsul și administratorul public.  

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului viceprimar că dânsul și domnul 

administrator public nu trebuie să știe atâtea. 

 Domnul primar susține că de la ultima discuție nu a avut nici o întâlnire cu aceștia.  

 Domnul viceprimar îi spune domnului primar că niciodată nu l-a chemat nici pe dânsul 

nici pe domnul administrator public să participle la aceste întâlniri. Domnul primar a preferat să 

poarte discuții cu ușile închise legate de acest proiect știind doar ei ce discuții au avut. 

 Domnul primar susține că această aceste aspect au fost discutate în ședința anterioară a 

consiliului local. 

 Domnul viceprimar îi spune domnului primar să nu se ia doar de ședința anterioară. Până 

acum au fost 10-20 de ședințe cu ușile închise la care dânsul și domnul administrator public nu 

au fost invitați. 

 Domnul primar afirmă că au fost ședințe la care au participat și consilieri locali. 

 Domnul viceprimar susține că dânsul face referire la acele ședințe cu ușile închise, nu la 

ședințele la care au participat consilierii locali. Îi spune domnului primar să nu împartă acum 

tronsoanele.  

 Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că în acele ședințe s-a negociat altceva.  

 Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică să nu facă astfel de afirmații. 

 Domnul Purcar Paul spune că ar dori să lămurească cele afirmate de domnul primar. 

Domnul primar a venit într-o dimineața și i-a spus dânsului și domnului viceprimar că ar trebuie 

să iasă pe teren, după care domnul primar a plecat.  

 Domnul primar afirmă că proiectul stă pe masa așteptând să împartă planșele după cum a 

zis, urmând ca fiecare să își ia câte o bucățică pe care să o verifice la detaliu. Planșele sunt tot 

acolo așteptând să fie împărțite. 

 Domnul Purcar Paul îi spune domnului primar că a venit într-o zi în biroul său și al 

domnului viceprimar, nicidecum în biroul domnului primar cu planșe, și le-a comunicat că o să 
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ieșim în teren, după care domnul primar a plecat. Niciodată nu i-a solicitat domnul primar 

dânsului sau domnului viceprimar să iasă în teren, iar ei să îl refuze. Mai mult de atât, pe lucrarea 

de apă-canal avem un diriginte de șantier care recent ne-a facurat peste 7.000 lei pentru serviciile 

prestate. Dirigintele de șantier câștigă cât câștigă dânsul în 2 luni, motiv pentru care nu i se pare 

normal să meargă el în teren să îi faca treaba dirigintelui de șantier, iar acesta din urmă să vină să 

deonteze. Prin contract, domnul primar este reprezentantul legal beneficiarului. Domnul primar a 

participat la toate întâlnirile, a discutat cu părțile implicate în contract, iar acum după 2 ani când 

proiectul este aproape gata, domnul primar vine și spune că este treaba sa să se ocupe de acest 

proiect. Mai spune că sunt proiecte de care s-a ocupat, dar proiectul de apă-canal nu este unul 

dintre ele. 

 Domnul primar îl întreabă pe domnul administrator public de ce proiecte s-a ocupat. 

 Domnul Purcar Paul îi spune domnului primar că dacă așa pune problema, atunci dânsul 

nu s-a ocupat de nici un proiect.  

 Domnul primar îi cere domnului administrator public să spună proiectele de care s-a 

ocupat.  

 Domul Lazoc Ioan-Mitică spune că din cele afirmate de domnul primar, nici 

administratorul public nu și-a făcut treaba. 

 Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar care proiecte le-a lăsat la domnul 

administrator public sau la altcineva pentru a se ocupa de ele.  

 Domnul Purcar Paul îi cere domnului primar să ia pe rând proiectele și să vadă de care 

proiecte ar putea să se ocupe.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Ritter Iosif să ascultă bine ce se 

discută. 

Domnul Purcar Paul le spune domnilor consilieri că este un proiect în derulare referitor la 

scările de la biserică, proiect despre care domnul primar nu a spus la nimeni nimic. Pentru acel 

proiect nu este autorizație de construcție, dar se lucrează. Nimeni nu i-a solicitat să meargă să se 

ocupe de acel proiect. Nici nu o să meargă să se ocupe de un proiect pentru care nu este nici 

utorizație de construcție, nici nimic.   

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că a întrebat înainte detalii referitoare la acel 

proiect, dar nu le-a dat nimeni nici un răspuns. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul Purcar Paul de ce proiecte s-a ocupat. Îl întreabă în 

continuare ce face cu proiectul cu panourile fotovoltaice, cere detalii despre orice proiect depus 

la Compania Națională de Investiții. De asemenea, întreabă și despre proiectul de apă-canal de la 

Marca și despre proiectele care au fost pe Porț, Leșmir și Șumal. Mai spune că nu are nici un 

rost. 

Domnul Purcar Paul îi spune domnului primar că dacă îi dă voie îi explică despre fiecare 

proiect. Referitor la proiectul cu autostrada, nu a fost deloc implicat în acel proiect deoarece 

domnul primar a dorit să se ocupe de acel proiect, dânsul a discutat, dânsul a făcut. I se pare 

normal că dacă nu a fost la nici o întâlnire și domnul primar dorește să se ocupe el de un proiect, 

să îl lase pe domnul primar să se ocupe. Referitor la proiectul cu panourile fotovoltaice 

informează că tot ce a ținut de dânsul până la partea de achiziții este făcut. Nu putem să facem 

achiziția. Doamna Ripaș Andreea i-a prezentat domnului primar firma cu care s-a dorit 

încheierea unui contract, a mers împreună cu domnul primar și cu reprezentanții acelei firme în 

teren, iar domnul primar a mai purtat discuții cu aceștia. Ce vină are dânsul că domnul primar nu 

încheie un contract cu acea firmă. Îi cere domnului primar să îi spună care este vina sa că nu se 

încheie un contract cu acea firmă. 
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Domnul primar îl întreabă pe domnul Purcar Paul care este până la urmă soluția tehnică 

în acel proiect. 

Domnul Purcar Paul îi spune domnului primar că trebuie să se încheie un alt contract cu 

un proiectant care să ofere o nouă soluție tehnică, lucru bine cunoscut de către domnul primar. 

Domnul primar întreabă dacă de toate acestea ar trebui să se ocupe dânsul. 

Domnul Purcar Paul îi spune că nu trebuie decât să semneze un contract. 

Domnul primar îi spune domnului Purcar Paul că are în fișa postului monitorizare 

proiecte. 

Domnul Purcar Paul îi cere domnului primar să îi dea voie să îi prezinte situația 

referitoare la toate proiectele. De documentele prin care s-a achiziționat autoutilitara și 

buldoexcavatorul dânsul s-a ocupat. Referitor la toate proiectele depuse la Compania Națională 

de Investiții, informează că cererile de finanțare au fost scrise de el și sunt în calculatorul său. Îl 

întreabă pe domnul primar cine s-a ocupat atunci de acele proiecte. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul Purcar Paul dacă doar atât a făcut și a scris cererea 

de finanțare. 

Domnul Purcar Paul spune că ulterior cererii de finanțare, de exemplu pe proiectul de 

reabilitare a căminului cultural din localitatea Marca, nici măcar nu știe cine este constructorul, 

nu a participat la nici o întâlnire și nu a văzut niciodată reprezentanții constructorului. 

Domnul primar îi spune domnului Purcar Paul că este foarte rău. 

Domnul Purcar Paul îl întreabă pe domnul primar ce ar trebui să facă dacă nu a fost 

invitat la nici o întâlnire cu acel constructor. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului Purcar Paul că nu are el ce să caute la acele 

întâlniri. 

Domnul primar spune că nici dânsul nu a avut nici o întâlnire cu acest constructor.  

Domnul Purcar Paul îl întreabă pe domnul primar dacă chiar nu a avut nici o întâlnire cu 

acel constructor. 

Domnul primar susține că a avut o singură întâlnire cu acel constructor. 

Domnul Costruț Pavel consideră că cel puțin în CC ar trebui puși acești oameni din 

departamentele tehnice, deoarece sunt foarte multe aspecte și tehnice și juridice. 

Domnul Purcar Paul îi spune domnului primar că nu poate să afirme că nu se ocupă de 

proiecte. Îi mai spune că pe proiectul de apă-canal toată lumea i-a spus să nu continuăm cu 

această firmă pentru că nu lucrează bine, dar domnul primar s-a încăpățânat să lucreze tot cu 

această firmă. Le dă domnilor consilieri exemplul doamnei secretar care a purtat o corespondență 

cu domnul primar referitoare la proiectul de apă-canal, iar în momentul în care doamna secretar 

nu a mai făcut și nu a mai semnat cum a dorit domnul primar, acesta a început să facă tot felul de 

chestii și presiune asupra doamnei secretar general. Domnul Purcar Paul susține că dânsul nu 

dorește să intre în așa ceva. Mai spune că nu o să semneze niciodată vreo hârtie pe acest proiect. 

Domnul primar îi spune domnului Purcar Paul că nu i-a cerut niciodată să semneze pe 

acest proiect, ci să meargă în teren să vadă ce se desfășoară.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Purcar Paul că este și dânsul pe făraș.  

Domnul Purcar Paul îi spune domnului primar că nici nu o să semneze. Mai spune că și în 

ședința trecută i-a informat pe domnii consilieri că dânsul i-a arătat domnului Sălăjan, managerul 

de proiect din partea executantului, că pe strada de pe vale care pornește de la domnul Hălmăjan 

Paul-Iulian este noroiul de o palmă, dar acesta a afirmat că acolo este piatră. Ori dacă unul vede 

noroi, iar celălalt vede piatră, cum putem noi să îi obligăm să lucreze. Îi spune domnului primar 
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că ar trebui să nu le mai decontăm. Noi le decontăm non-stop și li s-au semnat toate situațiile de 

lucrări. 

Domnul primar susține că nu s-a decontat tocmai pe considerentul că dorește să se facă 

verificări în teren, dar aceste verificări nu se fac.  

 Domnul Purcar Paul susține că le decontăm, nu le luăm garanții, nu facem nimic, după 

care noi trebuie să mergem să spunem de ce nu se face. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul primar de ce le-a semnat un act 

adițional fără penalități. Dacă nu sunt prevăzute penalități într-un contact, legea are standardul de 

penalități. Îi cere doamnei secretar general să îl corecteze dacă greșește. Îl întreabă pe domnul 

primar de ce nu le-a aplicat astfel de panalități.  

Doamna secretar general confirmă cele spuse de către domnul Bădăcean Cosmin-Ioan.   

Domnul primar susține că nu s-au aplicat penalități deoarece a considerat că trebuie să 

mergem în față cu proiectul. Mai spune că o să mai avem nevoie de prelungire încă, iar Guvernul 

va prelungi contractul de finanțare.  

Domnul Purcar Paul afirmă că motivarea executantului este că lucrarea nu s-a finalizat 

din cauza noastră. Îl roagă pe domnul primar să explice de ce proiectul nu s-a finalizat din vina 

noastră. Îi întreabă pe domnii consilieri cum ar putea merge dânsul să îi spună executantului să 

lucreze dacă răspunsul executantului este ,,nu ai tu treacbă”. Orice spui, nimeni de la executant 

nu te bagă în seamă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ion spune că această problemă este veche.  

Domnul Costruț Pavel spune că această problemă este una delicată. Consideră că în 

această situație constructorul este obraznic. 

Domnul viceprimar susține că știe constructorul de ce este așa obraznic.  

Domnul Ardelean Teodor îi spune domnului primar că este minuta ședinței din luna 

februarie în care s-a cerut ca dacă tot s-a luat decizia de a se continua cu această firmă, prima 

dată să se termine bucățicile și să facă lipiturile. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că s-a supus la vot și s-a votat să nu se continue 

cu acest executant, dar domnul primar a continuat.  

Domnul primar îi spune domnului Bădăcean Cosmin-Ioan că nu se votează asta în 

consiliul local. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că știe că nu se votează decât 

când dorește dânsul, exact ca și cu gazul. Li s-a dat domnilor consilieri să voteze gazul după 2 

ani. Atunci la început nu s-a votat și cere acum domnilor consilieri să voteze gazul. Întreabă de 

ce trebuie să voteze consilierii dacă domnul primar a luat hotărârea. Spune că la acel moment 

domnii consilieri nu au fost întrebați. Domnul primar a luat hotărârea de a se retrage și de a face 

alt proiect. Chiar nu înțelege de ce nu a transmis domnul primar acea decizie asociației. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că doar atunci când are domnul primar un alt interes, 

atunci trebuie să voteze consilierii.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că a mai întreabat o dată și nu a primit nici un 

răspuns referitor la străzile care urmează să fie asfaltate în proiectul finanțat prin programul 

Anghel Saligny. 

Domnul primar afirmă că trebuie să ia contractul de la Andreea și să vadă.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan cere de față cu toată lumea să se asfalteze pentru a-i 

aduce la aceași linie pe toți. Nu i se pare normal să punem un covor de asfalt a treia oară printr-

un loc, în timp ce pe alte străzi nu este asfalt deloc. Le spune domnilor consilieri să spună dacă 

nu sunt de acord cu propunerea de asfaltare a străzilor pe care nu este asflat, iar de diferența ce 
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rămâne se poate turna asfalt oriunde dorește domnul primar. Nu i se pare normal ca pe anumite 

străzi să nu fie asfalt deloc. 

Domnul primar spune că propunerea domnului Costruț Pavel din timpul ședinței de a ne 

întâlni cu toții într-un mediu neoficial în care să stabilim aceste aspecte este una foarte faină. 

Urmează bugetul anului viitor și știm în mare cifrele care vor fi, știm și care este execedentul și 

știm ce trebuie să facem. Bugetul pe proiectul de asfaltare prin programul Anghel Saligny îl 

avem, știm ce putem să facem în el, dar o să avem posibilitatea ca din sumele care sunt în 

excedent să asfaltăm străzi în afara programului Anghel Saligny și care vor fi abordate separat de 

acest program.  

Domul Costruț Pavel este foarte de acord și propune ca data de întâlnire să fie 27 

decembrie. Solicită ca la acea întâlnire să ne întâlnim detensionați. Solicită să se rezolve 

probleme interne din aparatul executiv pentru a putea să discutăm. Este convins că discuția 

respectivă se va aprinde și se va discuta pentru că unul va vrea într-o parte sau în alta. Susține că 

nu este o soluție să lungim acest proces verbal cu 45 de pagini cu tot felul de discuții.  

Domnul primar și domnii consilieri îi spun domnului Costruț Pavel că nu este bună data 

de 27 decembrie deoarece majoritatea sunt plecați în acea perioadă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că nu i se pare că are o 

cerere anormală. Nu se poate ca prin unele locuri să se toarne de 3 ori asfalt, iar în alte zone să 

nu se toarne asfalt niciodată. Trebuie ca prima dată să se facă asfaltări unde nu este deloc, iar din 

cumele care rămân este de acord să se facă asfaltări unde se stabilește și unde se consideră 

prioritar. Nu i se pare normal să asfaltăm zone deja asfaltate până nu se asfaltează zonele care nu 

au asfalt deloc. Ce ar trebui să îi spună unui om care locuiește într-o zonă neasfaltată și care își 

plătește impozitele la fel ca ceilalți cetățeni. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține că sunt locații în care nu este nici măcar piatră pusă. 

Suntem în evul mediu în această comună? 

Domnul Costruț Pavel îl întreabă pe domnul Purcar Paul cum stăm cu PUZ-ul. 

Domnul Purcar Paul afirmă că nu a fost deloc implicat în procesul de actualizare a 

acestuia. 

Doamna secretar general informează că acum se află în proces de actualizare. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că domnul Hălmăjan Paul-Iulian poate ne-ar putea 

lămuri cum stăm, dar nu îl mai putem invita în ședință.  

Domnul primar spune că este vorba despre PUG, nu despre PUZ. Întreabă ce ar putea 

explica domnul Hălmăjan Paul-Iulian. 

Domnul Costruț Pavel spune că ar trebui să vedem limitele intravilanului din comună 

înainte de stabilirea zonelor care se vor asfalta. Trebuie ținut cont de cetățenii care locuiesc în 

extreme, pentru a se putea ajunge și la ei cu o mașină. 

Domnul primar susține că asfaltarea se poate face și în extravilan. Nu are treabă 

intravilanul cu asfaltarea. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul primar dacă există în prezent o 

schiță cu zonele care urmează să fie asfaltate. 

Domnul primar informează că pentru a putea să avem sistemul de canalizare pluvial pe 

care noi îl implementăm acum funcțional, o să trebuiască să abordăm în localitatea Marca 

traseele pe unde merge acest sistem, în caz contrar acesta urmează să fie nefuncțional. 

Domnul viceprimar spune că pe vale sistemul pluvial este mai jos decât cursul văii. 

Domnul Ardelean Teodor spune că nu a mai întâlnit până acum sistem pluvial paralel cu 

valea. Nu a mai văzut așa ceva nicăieri. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că toată lumea vrea să știe locurile care urmează a 

fi asfaltate. 

Domnul primar le spune din nou că asfaltarea va cuprinde toate străzile pe care avem 

prevăzut sistem de canalizare pluvială și drumul comunal de la intrarea în localitatea Porț până în 

Șumal, drum care în prezent este betonat. Nu mai știe dacă sunt prevăzute și alte străzi în Marca 

pentru a fi asfaltate. 

Domnul Ardelean Teodor susține că din cunoștințele sale strada Popeni și Țarină au fost 

cuprinse în proiectul finanțat prin programul Anghel Saligny. Îi spune domnului primar să 

verifice documentele. 

Domnul primar îi spune domnului Ardelean că din cunoștințele sale cele 2 străzi la care 

face referire nu sunt trecute.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune din nou domnului primar că trebuie ca prima 

dată să fie asfaltate străzile care nu sunt asfaltate deloc. Pe unele din acele străzi este prevăzută și 

canalizarea pluvială. 

Domnul Costruț Pavel susține că în localitatea Marca vede o situație dezastruoasă pe 

porțiunea de drum de lângă domnul Hălmăjan Pavel până la secția de tractoare.  

Domnul primar spune că acea zonă este prinsă pentru a fi asfaltată. Le spune domnilor 

consilieri că există canalizare pluvială prevăzută în Marca pe porțiunea din DC 93 de la intrarea 

în localitatea Marca până lângă Supuran Gheorghe, Sârbi 1 și Sârbi 2, strada care duce la doamna 

Angela Costruț, strada Pustă, strada Vale și strada care duce pe până mai jos de domnul Ritter 

Iosif. Pe lângă aceste străzi, se dorește asfaltarea DC 92 Porț, Leșmir și Șumal. 

Domnul Dombi Arpad întreabă dacă în Leșmir nu se asfaltează și altceva. Era vorba că se 

va asfalta drumul care duce la capelă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că avem pregătit deja de către 

SC GP Săgeata Prod drumul care duce la Hirești. Avem pretenția ca cei din acea zonă să vină 

curați în sat. 

Domnul primar afirmă că acele drumuri vor fi abordate din bugetul local. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că nu o să ne ajungă banii din bugetul local, 

deoarece sunt multe drumuri care nu sunt prinse în acel proiect și se adună suprafețe mari care 

rămân neasfaltate în proiectul finanțat prin programul Anghel Saligny. 

Domnul primar întreabă care este atunci abordarea.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că prioritar trebuie să facem străzile care nu au 

asfalt deloc. I se pare normal să fie aduși toți la acelși nivel. Toată lumea plătește taxe și 

impozite. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține cele afirmate de către domnul Bădăcean Cosmin-Ioan. 

Îi mai spune domnului primar că tocmai de aceea ne adunăm ca să discutăm, nu pentru a face 

domnul primar unde vrea. 

Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că nu consideră că este o abrordare 

corectă să ai un proiect și să nu poată fi funcțională o instalație din această cauză, cu referire la 

canalizarea pluvială. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar cum toarnă asfalt în proiect pe 

DC 92 Porț, Leșmir și Șumal dacă nici acolo nu este  canalizare pluvială. 

Domnul primar afirmă că pe acel drum va fi turnat doar asfalt, nu va fi făcută și 

canalizare pluvială. 
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Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îl întreabă pe domnul primar de ce nu se poate asfalta 

atunci și în Marca la fel pe străzile pe care nu este deloc asfalt. Îi solicită domnului primar să 

vadă ce mizerie și noroi este acum pe acele străzi. 

Domnul primar îi întreabă pe domnii consilieri din Leșmir, Porț și Șumal dacă consideră 

că este mai important să asfaltăm drumurile laterale sau să asfaltăm drumul betonat din Porț, 

Leșmir și Șumal.  

Domnul Dombi Arpad spune că trebuie asfaltat drumul betonat, deoarece îți distrugi 

mașina pe el. Întreabă ce drum a făcut primăria în localitatea Leșmir. Doar OMV Petrom a făcut 

în Leșmir. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Dombi Arpad să meargă să vorbească 

prima dată cu oamenii care nu au avut niciodată asfalt pe drumurile lor. De asemenea, îl întreabă 

pe domnul Dombi Arpad la cererea cui a făcut OMV Petrom acele drumuri în Leșmir.  

Domnul Dombi Arpad spune că acele drumuri au fost făcute de OMV Petrom la cererea 

primăriei probabil. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul Pușcaș Dănuț-Vasile care este abordarea în Șumal. 

Domnul Pușcaș Dănuț-Vasile susține că lumea vrea asfalt. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică solicită să se menționeze că domnul primar vrea să asfalteze 

durmul betonat, nu drumurile neasfaltate din localitatea Marca, pentru a putea aduce acest fapt la 

cunoștința oamenilor. 

Domnul primar îi întreabă pe domnii Dombi Arpad și Pușcaș Dănuț-Vasile dacă doresc să 

se asfalteze drumul betonat sau drumurile laterale.  

Domnii Dombi Arpad și Pușcaș Dănuț-Vasile susțin că trebuie asfaltat drumul de beton 

din Porț, Leșmir și Șumal. 

Domnul Costruț Pavel spune că și noi avem în Marca ulițele acelea pietruite de secole și 

este noroiul mare pe ele. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar că dacă ar sta undeva pe o stradă 

neasfaltată oare ar mai avea aceeași abordare. 

Domnul Ardelean Teodor spune că dacă se dorește se găsește finanțare pentru asfaltrea 

tuturor străzilor. Spune că au fost bani în buget și am decis să băgăm 60.000 lei în reabilitarea 

casei îngrijitorului de animale de la Porț. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă care este utilitatea acelei clădiri reabilitate. 

Când i-a spus domnului Opriș Nicușor-Marcel că se bagă bani degeaba în acea reabilitare, 

domnul Opriș Nicușor-Marcel l-a acuzat că este contra și că vrea să distrugă tot. 

Domnul primar spune că o să se vadă cât excedent o să avem în acest an și o să putem să 

abordăm asfaltarea. Mai spune că asfaltarea drumurilor deja pietruite are un cost mai mic. 

Domnul Costruț Pavel spune că ar trebui să estimăm cât costă asfaltarea și acelor ulițe 

pietruite și a celorlalte drumuri.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că prima dată trebuie asfaltate străzile pietruite, iar 

după aceea se poate pune asfalt și peste drumul betonat. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține cele afirmate de către domnul Bădăcean Cosmin-Ioan.  

Domnul Dombi Arpad susține că la familia Varga nu se poate urca pentru că este drumul 

rău. Dacă trebuie să ajungă acolo o salvare, nu poate. Mașina de colectare a deșeurilor nu urcă 

până acolo pentru a goli tomberonul, pentru că nu poate. De asemenea, nu are apă trasă acolo. Cu 

toate acestea familia Varga își plătește tot la primărie. Este vorba despre o singură familie și 

întreabă dacă nu se poate face nimic pentru această familie. Domnul Nemeș Adrian dorește să 
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închidă cărarea care trece pe lângă el, motivând că este a lui. Trebuie găsită o soluție pentru a nu 

fi închisă acea cărare. 

Domnul primar afirmă că nu poate face domnul Nemeș Adrian ce vrea. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Dombi Arpad că în Leșmir este o 

astfel de familie, dar îl duce în localitatea Marca dacă dorește și îi arată că sunt 50 de familii în 

astfel de situații. Acele familii care nu au avut asfalt niciodată, deși își plătesc taxele la timp. 

Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că nu a afirmat că nu vrea să facă 

acolo. Discuția a fost ce drumuri se vor asfalta prin programul Anghel Saligny. Pe celelalte străzi 

se va face din bugetul local.  

Domnul Costruț Pavel îl întreabă pe domnul primar dacă putem estima valoric cam de 

câți bani avem nevoie, chiar dacă această estimare se face cu o eroare de aproximativ 30%. 

Domnul primar spune că în momentul de față ceea ce putem să facem este să vorbim cu 

un constructor care să ne facă o estimare la prețurile actuale. 

Domnul Costruț Pavel îl întreabă pe domul Purcar Paul dacă putem vedea cam câți 

kilometri de ulițe laterale pietruite avem. 

Domnul Ardelean Teodor îi spune domnului Costruț Pavel că avem o situație foarte clară, 

deoarece nu s-a schimbat nimic.  

Domnul viceprimar susține că prima dată ar trebui ca în localitatea Marca să se termine 

proiectul de apă-canal. Acestea să fie funcționale și să se facă probe. Le spune să nu fie așa 

înaintați cu lucrările și să nu se gândească încă la asfaltare. 

Domnul primar afirmă că documentațiile trebuie să le pregătim. Prin programul Anghel 

Saligny trebuie pregătite și încărcate pe platforma ministerului. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că tocmai de aceea a vrut să le discute înainte, 

deoarece domnul primar nu a ridicat această problemă. Domnul primar a hotărât iar singur, la fel 

ca și cu gazul. După o să vină domnul primar și o să le ceară domnilor consilieri să voteze. 

Întreabă de ce ar trebui consilierii să voteze dacă domnul primar hotărăște. 

Domnul Costruț Pavel susține că spre deosebire de alții, cu gazul a fost cam câștigătoare 

treaba. Din câte știe, studiul de fezabilitate al asociației nu a trecut. 

Domnul primar susține că nici nu va fi finanțat proiectul asociației.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că nici noi nu avem finanțare 

pe gaz. 

Domnul primar spune că urmează să se dea lista cu proiectele finanțate pe gaz prin 

Anghel Saligny. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă cum stăm cu proiectarea pe gaz, deoarece este pe site-

ul primăriei scosă la licitație. 

Domnul primar spune că pentru gaz avem făcut studiul de fezabilitate, acesta fiind predat. 

Domnul Purcar Paul informează că a fost o procedură de achiziție în luna martie pentru 

proiectare, dar procedura nu s-a finalizat cu semnare de contract. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că poate pentru că nu și-a făcut iar treaba Andreea. 

Domnul Purcar Paul afirmă că în acea perioadă doamna Ripaș Andreea nu era angajata 

primăriei. 

Domnul primar le cere domnilor consilieri să citească ghidul de finanțare pe Anghel 

Saligny pentru gaz, ca să nu le spună dânsul altceva.  

Domnul Ardelean Teodor întreabă dacă a deranjat că a pus această întreabare.  

Domnul primar spune că nu a deranjat, dar dacă dânsul le dă un răspuns se interpretează 

formularea răspunsului. Solicită încă o dată domnilor consilieri să analizeze procedura. 
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Domnul Ardelean Teodor susține că dacă era primar le-ar fi analizat. Momentan este 

mecanic într-o firmă și își face treaba acolo în firmă. 

Domnul primar îi spune domnului Ardelean Teodor să nu își mai dea cu părerea dacă nu a 

analizat nimic. 

Domnl Bădăcean Cosmin-Ioan spune că domnul Ardelean Teodor nu și-a dat cu părerea, 

ci doar a întrebat. 

Domnul Ardelean Teodor spune că a întrebat deoarece dorește să știe ce se întâmplă. A 

solicitat lămuriri deoarece acea procedură era publicată pe site la rubrica de achiziții publice. Mai 

întreabă o dată dacă a deranjat prin această întrebare.  

Domnul primar îi repetă domnul Ardelean Teodor că trebuie să se uite pe procedura de 

Anghel Saligny pe gaz și o să vadă de ce nu s-a finalizat acea procedură de achiziție. Dacă am fi 

făcut proiectare, nu mai era eligibil, iar Guvernul nu ne mai dădea banii pe proiectare și pierdeam 

banii respectivi. Cam aceasta ar fi explicația. Îi spune domnului Ardelean Teodor că poate să 

hotărască dacă s-a procedat corect sau incorect. 

Domnul Ardelean Teodor îl întreabă pe domnul primar de ce nu a putut să îi răspundă de 

la început.  

Domnul Costruț Pavel spune că în linii mari fondurile se alocă pentru proiectare și 

execuție la pachet.  

Domnul primar informează că abordarea pe drumuri pe Anghel Saligny față de gaz pe 

Anghel Saligny este diferită. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă cum s-a rezolvat problema cu Curtea de Arbitraj la 

Timișoara. 

Domnul primar spune că în prezent cu acea problemă suntem la Înalta Curte de Casație și 

Justiție. 

Domnul Ardelean Teodor susține că pentru o sumă derizorie de 2.000 care trebuia plătită 

am ajuns să cheltuim mai mult pe drumuri și pe motorină. 

Domnul primar afirmă că acum nu este bine nici dacă ne reprezentăm în instanță, desi 

este obligația noastră să o facem. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că acolo se fac alte drumuri, sub alte forme și cu alte 

intenții. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi solicită domnului Costruț Pavel să se stabilească o data 

pentru o întâlnire la care se va discuta problema străzilor care urmează să fie asfaltate. 

Domnul primar informează că a fost deja publicat bugetul la nivel national, urmând ca în 

curând să se aprobe și bugetul la nivel de județ. Ar trebui să avem această întâlnire după 

aprobarea bugetului la nivel de județ și înainte de a aproba bugetul la nivel local. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului primar că dacă va face până atunci 

studiile de fezabilitate pentru asfaltare, le va spune domnilor consilieri că nu le mai poate 

schimba. Dorește să fie o ședință în care să se discute despre problema asfaltării înainte de a se 

face alți pași. 

Domnul primar susține că abordarea prin programul Anghel Saligny este condiționată de 

budget. Putem face lucrări doar atât cât ne permite bugetul proiectului. Pe lângă acel proiect, 

dorim să avem o abordare separată din bugetul local pentru străzile care nu sunt prinse în 

proiectul pe Anghel Saligny. Nu trebuie să mergem la pachet cu 10 străzi și să le asfaltăm din 

bugetul local, ci la fel cum se face și în oraș și în alte părți putem să abordăm câte o strada 

individual și să facem lucrări în funcție de bugetul disponibil. Putem să facem contracte cu 
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clauză suspensivă, iar dacă la finalul anului mai avem rectificări de buget și primim bani, putem 

să realizăm acele contracte. Sunt prea multe detalii și ar trebui discutate într-o întâlnire. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că se distruge drumul de curând pietruit care urcă 

de lângă Gabi Faina în DC 93, pentru a se duce materialul necesar reparației drumului care 

coboară de lângă domnul Faina Gabriel. Întreabă cine supervizează acea lucrare pe care o fac cei 

de la Nurol. Dânsul a fost până acolo și a văzut ce se lucrează. Susține că mai bine ar sta și nu ar 

lucra acum cei de la Nurol.  

Domnul viceprimar spune că la Marca așa se lucrează, când este vreme urâtă. Nu au avut 

vreme să lucreze când a fost timp frumos. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că cei de la Nurol și-au urmărit interesele lor, nu pe 

cele ale noastre. 

Domnul primar spune că și dânsul a fost acolo de câteva ori. A văzut ce se lucrează acolo. 

Spune că cei de la Nurol au avut niște promisiuni care au fost prezentate în ultima ședință a 

consilului local și pe care nu și le-au respectat, motiv pentru care a pus presiune pe ei de a-și 

onora acele promisiuni. În momentul în care cei de la Nurol și-au luat angajamentul de a porni 

lucrările din data de 17, dânsul i-a avertizat că va veni vreme ploaioasă și aceștia nu își vor putea 

onora angajamentul. 

Domnul viceprimar îi spune domnului primar că ar fi trebuit să pună presiuni în vară când 

a fost timp frumos. Nu să facem acum un lucru și să stricăm în schimb două. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă de ce nu pot cei de la Nurol să amenajeze între timp 

drumul către carieră. Îl întreabă pe domnul primar dacă vrea neapărat ca acel drum să nu se facă. 

Se umple din nou acel șanț și o să treacă din nou apa peste drum, venind peste noi. A văzut că se 

lucrează în partea dinspre mănăstire, în loc să se insiste cu amenajarea acelui drum spre carieră. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că acea apă trebuie redirecționată undeva, pentru 

că iar se umple șanțul.  

Domnul Costruț Pavel spune că din ce știe în acea zonă au cam terminat lucările de 

exploatare și au nivelat. În cealaltă parte mai au de exploatat ceva material de care au nevoie la 

capete de viaducte și poduri. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține că dacă nu se va face acel drum spre carieră va fi 

foarte grav. S-a discutat din vară despre acest aspect, dar domnul primar omite să se facă acel 

drum. Îi mai spune domnului primar că ar trebui să fie în fiecare zi la cei de la Nurol să insiste. 

Aceasta ar fi activitatea sa de primar, nu să umble cine știe pe unde. Îi mai spune domnului 

primar că la negocieri a fost sub altă gândire. 

Domnul primar spune că nu știa până acum că asta este activitatea primarului. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune din nou domnului primar că va fi grav dacă nu se 

face acel drum. Acel drum este prioritar. De aceea am dat acel teren, pentru a se face acel drum 

care să fie utilizat ca o centură pentru mașinile de mare tonaj.  

Domnul primar îl întreabă pe domnul Lazco Ioan-Mitică dacă este sigur pe ce vorbește. 

Aceași a firmație a mai făcut-o o data în altă ședință domnul Lonte Ioan. 

Dmnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar dacă chiar crede că toți cei 

prezenți aici sunt proști. Nu a fost stipulate în acel contract că se va amenaja acel drum. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că domnul primar ne-a driblat și acolo. Domnul 

Yavuz și-a luat în cadrul acelei ședințe angajamentul verbal, nu în scris, că se va amenaja acel 

drum, lucru confirmat și de către domnii consiglieri Costruț Pavel, Pușcaș Dănuț-Vasile și Lazoc 

Ioan-Mitică. 
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Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că s-a ieșit după acea ședință în teren și la fața locului 

s-a stabilitt amenajarea acelui drum. 

Domnul primar spune că intenția noastră și ceea ce le-am arătat acolo a fost să coboare 

apele spre carieră, fapt confirmat de către domnul consilier Costruț Pavel.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului primar că pe el nu îl interesează drumul, ci 

l-a interest altceva. Îi mai spune că se va afla ce l-a interesat și mai devreme sau mai târziu toate 

ies. 

Domnul primar îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că la dânsul ies toate. Așteaptă să 

iasă toate. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că ar trebui pusă presiune cu adrese pe cei de la Nurol, 

având în vedere faptul că exploatarea este cam pe terminate.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că cei de la Nurol nu ne vor face nimic și ne vom 

judeca cu ei. 

Domnul Costruț Pavel susține că nu este chiar așa. Chiar dacă unii consilieri au pledat că 

nu este util sau mai nu știe ce, dar dacă se face o socoteală se vede câți bani au intrat în bugetul 

local. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că nu au intrat în bugetul local nici măcar 10% din cât 

am fi putut obține de acolo. Dacă eram băieți deștepți și puneam așa cum am stipulat de la 

început o persoană să numere basculele, am fi făcut bani frumoși. Așa o să rămânem cu buzele 

drâmboi. Alte locații similare și-au luat banii în funcție de mc exploatați.  

Domnul Dombi Arpad spune că o să fie destul de rău dacă se adeveresc cele spuse de 

către domnul Lazoc Ioan-Mitică. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă noi nu ne-am luat banii.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că noi ne-am luat banii pe redevență. Întreabă cât este 

acea redevență procentual și unde sunt restul banilor.  

Domnul Costruț Pavel spune că din câte știe procentual redevența este aproximativ 3%. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că noi nu am luat bani. 

Noi am solicitat ca în contul materialului exploatat, cei de la Nurol să ne facă drumurile despre 

care se discută acum. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul Lazoc Ioan-Mitică dacă vine să se uite în 

documentele care au fost aprobate în ședința de consiliu local. Îi spune că ar trebui să vină să se 

uite la documente ca să nu mai vorbească altă dată prostii. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că va veni să vadă acele documente. 

Domnul Costruț Pavel îi spune domnului Lazoc Ioan-Mitică că ar trebui să se uite în 

documente și ar trebui să dea un răspuns scris. Mai spune că ar trebui să ducă documentele la 

autorități tehnice de specialitate și juridice și să le spună dacă vrea că de aici a furat primarul de a 

rupt pământul, dar să fie documentate afirmațiile. 

Domnul Ardelean Teodor îi spune domnului Costruț Pavel că nimeni nu a afirmat în 

ședință așa ceva. 

Domnul Costruț Pavel spune ca atunci să se formuleze că la spusele unor specialiști, noi 

puteam să obținem de 10 ori mai decât am obținut de la cei de la Nurol. 

Domnul primar îi repetă domnului Lazoc Ioan-Mitică să vină să vadă documentele în loc 

să vorbească prostii. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că îi va pune la 

dispoziție procesul verbal în care dânsul a spus să luăm bani de la Nurol pe mc exploatat, dar nu 

au fost de acord. 
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Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că va dori să vadă și el acel proces verbal. 

 Domnul Costruț Pavel spune că noi nu putem vinde la mc deoarece resursa nu este a 

noastră ci a statului român prin ANRM. O întreabă pe doamna secretar general dacă puteam noi 

să încasăm pe mc exploatat. 

 Domnul Lazoc Ioan-Mitică îi spune domnului Costruț Pavel că acea suprafață era la 

dispoziția primăriei înainte de concesionare. 

 Domnul Costruț Pavel spune că suprafața a fost a primăriei. Nu crede că resursa aflată 

sub 40 de cm era a noastră. 

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune domnului Costruț Pavel că cei de la Nurol au 

mai luat material din 2 locuri, de la Ip și de la Zăuan, iar acolo au plătit pe mc exploatat. Din câte 

știe, acel teren de la Zăuan este al primăriei, iar terenul de la Ip este al unui operator economic. 

 Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că asta am dorit și noi la început, să ne plătească pentru 

cât exploatează. Cantitățile exploatate se pot afla. 

 Domnul Costruț Pavel spune că ar dori să se facă o comparație: cât am încasat noi și cât 

au încasat ceilalți. 

 Domnul primar spune că în baza cantităților exploatate, se plătește redevența. 

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că după părerea sa era bine și dacă am fi încasat 

1,5 lei/mc exploatat. La Ip și Zăuan au plătit 3 lei/mc exploatat. Mai spune că la primărie la Ip a 

intrat ca și redevență aproximativ 400.000 lei. 

 Domnul primar spune că nouă ne-a intrat în bugetul local ca redevență aproximativ 

900.000 lei. Mai spune că nouă încă nu ne-au plătit tot, deoarece mai există suprafață care 

trebuie exploatată. 

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că se poate face un calcul cât material s-a dus de 

acolo și cât s-a dus de aici. 

 Domnul Purcar Paul afirmă că din câte știe cantitatea exoploatată era peste 1.000.000 mc. 

 Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi spune donului Costruț Pavel să facă un calcul simplu și 

după să facă diferența între drumurile pe care ni le fac cei de la Nurol și suma de bani pe care am 

fi putut să o încasăm dacă ne-ar fi plătit măcar 1,5 lei/mc exploatat. 
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