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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL  al COMUNEI PETELEA 
 

P R O C E S - V E R B A L 
 

 Încheiat astăzi, 17.12.2019, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 513/2019 a primarului, afişată la sediul 
Primăriei comunei Petelea. 
 Ora 16.00. Secretarul face prezenţa. La şedinţă din cei 13 consilieri, sunt prezenţi 12. Lipseşte 
Păcurar Petru. Şedinţa este legal constituită. De asemenea, sunt prezenţi primarul şi secretarul general 
al comunei Petelea. 
 Dl. secretar general supune aprobării procesele verbale ale şedinţelor anterioare: 
 - procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 18.11.2019; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia? Cine este "pentru"?; se votează în unanimitate. 
 - procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.11.2019; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia? Cine este "pentru"?; se votează în unanimitate. 
 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 
 

1. 
Proiect H.C.L. privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2019 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

2. 
Proiect H.C.L  privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2020 (iniţiator: primar-
Pădurean Sorin-Pompei) 

3. 
Proiect H.C.L.  privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în comuna 
Petelea  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4. 
Proiect H.C.L. privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea pentru anul 
2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea (iniţiator: primar-
Pădurean Sorin-Pompei)  

5. 

Proiect H.C.L. privind aprobarea a planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă 
din familia beneficiară a Legii nr.416/2001, pentru anul 2020 
  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

6. 
Proiect H.C.L.  privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local 
(iniţiator: consilier local - Haghymas Alexandru) 

7. 
Proiect H.C.L.  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local 
al comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020   
  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

8. Alte probleme curente  
  
 Se supune aprobării ordinea de zi. 
 Ordinea de zi este aprobată cu 12 voturi “pentru” (numără secretarul).     
 Se trece la ordinea de zi: 
1. Proiect H.C.L. privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2019 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
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           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
 Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot 
deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:     12  
 - voturi împotrivă:  0 
 - voturi abţinere:     0 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 75/2019. 

 
2. Proiect H.C.L. privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2020 
 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: anul acesta am adoptat o hotărâre cu inflaţia. 
Moldovan Mihai: da, este obligaţia consiliului local, conform Codului fiscal, de a adopta în cursul 
lunii aprilie, pentru anul următor, o hotărâre de actualizare a taxelor şi impozitelor locale cu rata 
inflaţiei, publicată de INS. Am pregătit un exemplu de calcul, pentru un imobil casă de locuit, 
astfal: în 2017 a plătit 125 lei/an/imobil, în 2018 131 lei, în 2019 133 lei iar în 2020 va plăti 139 
lei.  
Ardelean Marcel: ce modificări mai sunt faţă de anul trecut? 
Moldovan Mihai: taxa de închiriere cămin la Habic, pentru diferite evenimente, se aplică şi la 
Petelea, având în vedere că am cumpărat Căminul. Taxa de salubritate a fost scoasă din anexa, 
petru că vom avea o hotărâre separată pentru aceasta. 
Ardelean Marcel: solicit o situaţie, pentru anul 2019, cu cât s-a încasat la taxa pentru închiriere 
buldoexcavator.  
 Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de iniţiator. Cine este 
pentru? (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul 
 - voturi pentru:     12  
 - voturi împotrivă:  0 
 - voturi abţinere:     0 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 76/2019. 

 
3. Proiect H.C.L. .  privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în comuna 
Petelea  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: propun o taxă pentru persoanele juridice, de 500 lei, dafă nu depun declaraţia 
pentru stabilirea taxei de salubritate. 
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Moldovan Mihai: deocamdată nu trebuie, avem Regulamentul de stabilire şi încasare a taxei, îl 
vom pune în aplicare de la 1.01.2020. În şedinţa din luna ianuarie vom face o analiză a modului în 
care se încasează taxa de salubritate. 
Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de iniţiator. Cine este 
pentru? (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul 
 - voturi pentru:     12  
 - voturi împotrivă:  0 
 - voturi abţinere:     0 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 77/2019. 

 
 
4. Proiect H.C.L.  privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea pentru anul 
2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea 
 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Chiheri Agrinel: aşa cum am propus şi luna trecută, propun şi acum, dacă se poate să alocăm suma 
de 35.000 lei, în loc de 25.000 lei. Pentru că sunt, încă multe lucrări de făcut la capelă. 
Fărcaş Olimpiuţ: aşa s-a discutat luna trecută că anul acesta vom aloca 25.000 lei, şi a fost de acord 
şi preotul prezent aici, iar la anul va solicita o altă sumă. De aceea, zic să alocăm doar suma cerută.  
Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de iniţiator. Cine este 
pentru? (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul 
 - voturi pentru:     12  
 - voturi împotrivă:  0 
 - voturi abţinere:     0 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 78/2019. 

 
5. Proiect H.C.L. privind aprobarea a planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară a Legii nr.416/2001, pentru anul 2020 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-
Pompei)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de iniţiator. Cine este 
pentru? (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul 
 - voturi pentru:     12  
 - voturi împotrivă:  0 
 - voturi abţinere:     0 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 79/2019. 
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6. Proiect H.C.L. .  privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local 
(iniţiator: consilier local - Haghymas Alexandru)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
Haghymas Alexandru: prezintă referatul de aprobare şi mai face unele precizări, în urma discuţiilor 
de la comisii.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: secretarul a prezentat un raport de specialitate în care propune respingerea 
proiectului de hotărâre. 
Moldovan Mihai: nu are bază legală şi nu avem acordul consilierilor, primarului şi viceprimarului, 
pentru a renunţa la indemnizaţie. 
Haghymas Alexandru: nu m-am gândit să vă iau banii, m-am gândit la o perioadă mai lungă, cala 
alegerile de la anul, cine vine în consiliu să vină nu pentru bani, ci să facă ceva pentru comună. 
Fărcaş Olimpiuţ: noi putem vorbi de mandatul noastru până în 2020, ce va fi în noul mandat 2020-
2024, vor hotărâ cei care vor fi atunci consilieri. Nu hotărâm noi, acum, în locul lor. 
Maier Ioan: când a trebuit, noi am făcut donaţie din indemnizaţie. La capelă la Petelea am dat 3 
indemnizaţii. Aşa că nu se pune problema dacă vrem să dăm sau nu. 
Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de iniţiator. Cine este 
pentru? (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul 
 - voturi pentru:       3. Haghymas, Tincu, Ardelean  
 - voturi împotrivă:  0. 
 - voturi abţinere:     9. Fulop, Suciu, Oprea S, Oprea I, Farcaş O, Fărcaş C, Moldovan, Chiheri, 
Maier. 
 Hotărârea a fost respinsă. 

 
7. Proiect H.C.L.  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al 
comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Ardelean Marcel: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Tincu Horia - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de  iniţiator. (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:     12  
 - voturi împotrivă:  0 
 - voturi abţinere:     0 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 80/2019. 

 
 8. Alte probleme curente. 
  - Haghymas Alexandru: prezintă punctul său de vedere privind activitatea s-a în cadrul 
consiliului local şi precizează că în şedinţa filialei locale a PNL a fost propus pentru excludere din 
partid. Probabil va fi ultima şedinţă la care participă. 
  - Ardelean Marcel: îl întreb pe domnul viceprimar dacă a adus situaţia, cerută la comisii, cu 
piatra care s-a transportat la drumurile din Petelea şi habic. 
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  Tincu: nu am avut timp, azi am fost liber. Dar toate documentele sunt la contabilă. 
  Ardelean: şi le-aţi semnat? 
  Tincu: da, sunt semnate. 
  Ardelean: cum aţi semnat dacă nu aţi văzut materialele? 
  Tincu: angajaţii, Marian şi muncitorii, ştiu exact cât material s-a transportat şi depus. Situaţia e 
clară. 
  Ardelean: putem merge şi la faţa locului. 
  Tincu: bineînţeles. 
  Ardelean: solicit să fie prezentată situaţia cu cantităţile de piatră transportate, pentru şedinţa 
următoare. 
  Oprea Simion: Marian a fost în concediu când a transportat piatra? 
  Pădurean Sorin: da. 
   

Ardelean Marcel: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 
 

Tehnoredactat: 
 Moldovan Mihai 

 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     
  Marcel Ardelean     Mihai Moldovan  




