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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, 28.11.2019, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Petelea. 

 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 482/2019 a primarului, afişată la sediul 

Primăriei comunei Petelea. 

 Ora 16.00. Secretarul face prezenţa. La şedinţă din cei 13 consilieri, sunt prezenţi 13. 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 ordinare din data de 26.09.2019; dacă sunt observaţii privind 

redactarea acestuia? Cine este "pentru"?; se votează în unanimitate. 

 - procesul verbal al şedinţei extraordinară din data de 9.10.2019; dacă sunt observaţii privind 

redactarea acestuia? Cine este "pentru"?; se votează în unanimitate. 

 - procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31.10.2019; dacă sunt observaţii privind 

redactarea acestuia?  

 Ardelean Marcel: solicit completarea procesului-verbal cu următoarele: 

1.Ardelean: Daca e respectat articolul 136 din Codul Administrativ 

Secretar: Da 

Primar: Propune suplimentarea ordinii de zi cu inca un punct. 

Ardelean: Intreaba daca e respectat art. 136 din Codul Administrativ pentru a suplimenta ordinea de 

zi 

Secretar: Nu 

Ardelean: Referatele de aprobare au exact acelasi continut cu rapoartele de specialitate  

Secretar: Nu sunt aceleasi pentru ca diferă ultima frază 

Ardelean: Eu nu consider că un referat de aprobare e acelaşi lucru cu un raport al compartimentului 

de specialitate 

... 

Oprea S: Proiectul a trecut fiindca doamna Suciu a votat pentru la variant a 2-a  

Farcas C: Doamna Suciu a ridicat mana 

Ardelean: Să se consemneze in procesul verbal faptul că doamna Suciu a votat pentru şi că d-nul 

secretar a numărat 6 voturi pentru dupa care a revenit şi a afirmat ca s-a votat cu 7 voturi pentru 

Secretar: D-na Suciu a ridicat mana 

Farcas C: D-nul secretar să consemnaţi în procesul verbal ca au votat pentru 7 persoane 

Ardelean: Eu nu semnez hotărârea şi imi asum in scris acest lucru. Sa o semneze alti 2 consilieri 

Secretar: Daca presedintele nu semnează hotărârea se amână pentru o altă dată. 

Ardelean: Să votăm din nou: Se intreaba fiecare consilier cum a votat. Sunt 7 voturi pentru. Eu imi 

asum in scris de ce nu semnez hotărârea de consiliu local. Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi. 

Secretar: Nu. Dacă presedintele nu semnează hotărârea nici eu nu semnez 

 

2.Ardelean: Este firma care face prima inscriere in CF cu 1200 LEI +TVA / Km. Sa se faca o cerere 

de oferta si catre firma respectivă. Solicită temeiul legal pentru inscrierea in CF  

Oprea S: Legalitatea e problema. Avem dreptul legal sa investim bani pentru acest lucru? 

 Pacurar: Aruncam cu banii la topograf 

Ardelean: Catre d-na Rusu:Vă rog sa ne prezentaţi cererea de ofertă 

Rusu: Eu cer oferta după ce am banii. Nu am facut cerere de ofertă. 

Ardelean: Citeste oferta de pret prezentată de executiv. Pe ce bază s-a făcut această ofertă? 

 

7. Se supune la vot repunerea pe ordinea de zi intr-o şedinţă ulterioară cu conditiile: - să existe cel 

puţin 3 oferte 

 - să existe un aviz de legalitate. 
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Secretarul: Supun la vot procesul-verbal, cu completările făcute de dl. Ardelean. 

Cine este "pentru"?; se votează în unanimitate. 

 

 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 

 

1.  

Proiect H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului 

de investiţii "Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în Comuna Petelea, Judeţul 

Mureş" (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

2.  

Proiect H.C.L privind aprobarea utilizării unui teren din domeniul public al  Comunei 

Petelea în vederea amplasării terenului de sport, multifuncţional, în satul Habic, comuna 

Petelea (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

3.  

Proiect H.C.L. privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, către populaţie 

(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4.  

Proiect H.C.L. privind aprobarea achiziţionării serviciilor de  primă înscriere imobil în 

cartea funciară, precum şi de reevaluare a sectorului de drum DN15 km 97+500 - 101+946 

(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

5.  

Proiect H.C.L. privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor 

pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și 

a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a 

responsabilităților (OIREP) (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

6.  

Proiect H.C.L.  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul  de delegare a 

gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de 

deseuri, și operarea stației de transfer  Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al 

Judetului Mureș - zona 4 Reghin” (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

7.  

Proiect H.C.L.  privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, în anul 2020 (iniţiator: 

primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

8.  

Proiect H.C.L. privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, în anul 2020 (iniţiator: 

primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

9.  
Proiect H.C.L. privind atestarea apartenenţei la patrimoniul Comunei Petelea a imobilului 

identificat prin C.F. 89 Habic, nr. cad. 190   (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

10.  
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) 

11.  
Proiect H.C.L.  privind aprobarea unor măsuri în vederea creşterii transparenţei 

decizionale a Consiliului Local Petelea (iniţiator: consilier local Ardelean Marcel) 

12.  Alte probleme curente  

  

 Se supune aprobării ordinea de zi. 

 Ordinea de zi este aprobată cu 13 voturi “pentru” (numără secretarul).     

 Se trece la ordinea de zi: 

 

1. Proiect H.C.L. aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii 

"Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în Comuna Petelea, Judeţul Mureş"  

 (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-   
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            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: 13.  

 - voturi împotrivă: 0 

 - voturi abţinere: 0. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 65/2019. 

 

2. Proiect H.C.L privind aprobarea utilizării unui teren din domeniul public al  Comunei Petelea 

în vederea amplasării terenului de sport, multifuncţional, în satul Habic, 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. 

Haghymas A.: ar trebui întrebaţi oamenii din Habic dacă au nevoie de teren. 

Pădurean S.: am vorbit cu oamenii cu ocazia întâlnirii de Ziua Eroilor. Au spus că e bine. 

Haghymas A.: contractul de execuţie este încheiat? 

Pădurean S.: nu 

Haghymas A.: propun ca încheierea contractului de execuţie să se facă prin licitaţie publică.  

Ardelean M.: chiar dacă valoarea contractului permite atribuire directă, propun să se încheie 

contractul de execuţie după licitaţie, că firma care a făcut prezentarea nu prezintă încredere. 

Ardelean Marcel: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de  iniţiator.  

Se votează:  

 - voturi pentru: 10. (Tincu, Fulop, Suciu, Oprea S., Oprea I., Fărcaş O., Fărcaş C., Mo ldovan, 

Chiheri, Maier). 

 - voturi împotrivă: 0 

 - voturi abţinere: 3 ( Ardelean, Haghymas, Păcurar). 

  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 66/2019. 

 

3.  Proiect H.C.L. privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, către populaţie (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.  

Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 67/2019. 
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4.  Proiect H.C.L. privind aprobarea achiziţionării serviciilor de  primă înscriere imobil în 

cartea funciară, precum şi de reevaluare a sectorului de drum DN15 km 97+500 - 101+946 

(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 nefavorabil. 

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.  

Moldovan M.: art. 300 din Codul administrativ ne dă dreptaul de a nota în cartea funciară dreptul 

de administrare pe care îl avem pentru acest sector de drum. 

Se votează: 

 - voturi pentru: 12 (Tincu, Fulop, Suciu, Oprea S., Oprea I., Fărcaş O., Fărcaş C., Moldovan, 

Chiheri, Maier, Haghymas, Păcurar). 

 - voturi împotrivă: 0 

 - voturi abţinere: 1 (Ardelean). 

 (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 68/2019. 

  

5.  Proiect H.C.L. privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor 

pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a 

încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a 

responsabilităților (OIREP) (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.  

Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 69/2019. 

 

6.  Proiect H.C.L.  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul  de delegare a 

gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și 

operarea stației de transfer  Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș 

- zona 4 Reghin” (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.  
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Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 70/2019. 

 

7. Proiect H.C.L.  privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, în 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.  

Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 71/2019. 

 

8. Proiect H.C.L. privind aprobarea valorificării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Gurghiu, în 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.  

Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 72/2019. 

 

9. Proiect H.C.L. privind atestarea apartenenţei la patrimoniul Comunei Petelea a imobilului 

identificat prin C.F. 89 Habic, nr. cad. 190   (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.  

Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 73/2019. 

 

10. 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) 
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D-l Pădurean Sorin - primar: până la data şedinţei cererea făcută de către Parohia Habic nu a fost 

completată cu documentele necesare a se anexa acesteia, astfel că retrag de pe ordinea de zi acest 

punct, urmând a fi repus în dezbatre după completarea documentaţiei.  

 

11. Proiect H.C.L.  privind aprobarea unor măsuri în vederea creşterii transparenţei decizionale a 

Consiliului Local Petelea (iniţiator: consilier local Ardelean Marcel) 

 Ardelean Marcel: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

Ardelean Marcel: 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.  

Se votează: 13 voturi „pentru”  (vot deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 

 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 74/2019. 

 

 12. Alte probleme curente. 

  - nu sunt. 

   

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

 
Tehnoredactat: 

 Moldovan Mihai 

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     

  Ardelean Marcel     Moldovan Mihai 


