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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL  al COMUNEI PETELEA 
 

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

(minuta şedinţei) 
 

 Încheiat astăzi, 26.03.2020, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 57/2020 a primarului, afişată la sediul Primăriei 
comunei Petelea. Şedinţa se desfăşoară în spaţiu deschis, în curtea interioară a primăriei. şi este 
înregistrată audio-video, cu două camere video, precum şi audio de către secretarul general. 
 Ora 14.00. 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 18.02.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind obesrvaţii, cine este "pentru"?; se votează 13 pentru.  
 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 
 

1. 
Proiect H.C.L. privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2020 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

2. 
Proiect H.C.L. privind aprobarea execuţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii "Întreţinere covor asfaltic bituminos în interiorul Comunei Petelea, 
Judeţul Mureş" (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

3. 

Proiect H.C.L. privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4. 
Proiect H.C.L. privind externalizarea serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu 
prin transferul de responsabilităţi privind acordarea acestor servicii către un furnizor de 
servicii sociale acreditat, pentru anul 2020 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

5. 

Proiect H.C.L. privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă 
potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv 
S.A. (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

6. 
Proiect H.C.L. privind revocarea H.C.L. nr. 12/2020 privind aprobarea unor măsuri în  
vederea echilibrării bugetului local al Comunei Petelea  
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

7. 
Proiect H.C.L. privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
al Comunei Petelea , Judeţul Mureş (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

8. 
Proiect H.C.L privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al 
comunei Petelea în perioada 1.04.2020-30.06.2020 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

9. Alte probleme curente  
  
 Ardelean Marcel: propun modificarea ordinii de zi în sensul că punctul 1 să devină punctul 8. 
 Se supune aprobării ordinea de zi în forma propusă de iniţiator. 
 Ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi “pentru” (numără secretarul). Chiheri, Fărcaş C., Fărcaş 
O., Maier, Tincu, Moldovan, Fulop.     
 Se trece la ordinea de zi: 
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 1. Proiect H.C.L. privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2020 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Chiheri Agrinol-Simion: discuţii, avize.  
Hagymas: propun ca suma de la investiţii să rămână la dispoziţia primarului şi a consiliului local 
pentru situaţii de urgenţă. 
Pădurean: suma rămâne la capitolul de investiţii, nu poate fi trecută la alt capitol, doar după 
rectificarea bugetului. 
Ardelean: propun ca suma de 95.000 lei să fie alocată tot pentru investiţii, dar la drumuri. 
Reparaţiile propuse la DN 14 prevăd 400 mp pentru frezare. Propun să alocăm suma acolo şi să fie 
frezată întraga suprafaţă care va fi reparată. Aşa va ţine mai mult. 
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. 
Chiheri Agrinol-Simion: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot 
deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:       8. Chiheri, Suciu, Fărcaş C., Fărcaş O., Moldovan, Tincu, Maier, Fulop.   
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     5. Ardelean, Păcurar, Oprea S., Oprea I., Hagymas. 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 13/2020. 

 
 2. Proiect H.C.L. privind aprobarea execuţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai  
obiectivului de investiţii "Întreţinere covor asfaltic bituminos în interiorul Comunei Petelea, 
Judeţul Mureş" (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare. 
Chiheri Agrinol-Simion: discuţii, avize. 
Oprea S.: aşa cum a fost rectificat bugetul la punctul 1, lucrarea va fi executată în procedură 
simplificată. Din documentaţia prezentată nu reies unele aspecte, cum ar fi: unde se depozitează 
materialele, ce agregate vor fi folosite, unde se vor executa cele două carote, dacă se execută 
ridicare topo atât înainte cât şi după execuţia lucrării, unde se execută marcajele, cum se 
compactează acostamentele.   
Ardelean: cum s-a ajuns la lungimea asta, de la barieră până la ultima casă? cum s-a calculat 
suprafaţa pentru frezat? cum au fost întocmiţi indicatorii tehnico-economici? pentru că nu apare 
nicio firmă pe documentaţia întocmită. 
Pădurean: nu ştiu exact până unde va fi executată lucrarea, undeva mai jos de fermă. 
Documentaţia a fost întocmită de compartimentul urbanism, investiţii, cu consultarea unor 
specialişti în domeniu. 
Suciu: ce garanţie va avea lucrarea? 
Pădurean: scrie în documentaţie. Nu m-am uitat. 
Fulop Ioan: când va fi gata? 
Pădurean: în această vară.  
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. 
Chiheri Agrinol-Simion: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot 
deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
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 - voturi pentru:       8. Chiheri, Suciu, Fărcaş C., Fărcaş O., Moldovan, Tincu, Maier, Fulop.   
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     5. Ardelean, Păcurar, Oprea S., Oprea I., Hagymas. 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 14/2020. 

 
 3. Proiect H.C.L. privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-
Pompei) 

 
 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare. 
Chiheri Agrinol-Simion: 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 Agrinol-Simion: 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 15/2020. 

 
 4. Proiect H.C.L. privind externalizarea serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu prin 
transferul de responsabilităţi privind acordarea acestor servicii către un furnizor de servicii sociale 
acreditat, pentru anul 2020 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Chiheri Agrinol-Simion: discuţii, avize. 
Oprea S.: prin H.C.L. 11/13.02.2019 am înfiinţat un serviciu pentru îngrijiri la domiciliu. Acum 
externalizăm acest serviciu. Avem două servicii? 
Moldovan Mihai: sunt activităţi complementare. 
Oprea S.: din documente nu reiese acest lucru. 
Ardelean: câte persoane sunt angajate pentru acest serviciu, de la primărie sau prin proiecte? 
Moldovan Mihai: nu ştiu exact. 
Ardelean: solicit să se prezinte câte persoane au fost angajate pentru acest serviciu în ultimul 
mandat. 
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. 
Chiheri Agrinol-Simion: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot 
deschis prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:       8. Chiheri, Oprea I., Fărcaş C., Fărcaş O., Moldovan, Tincu, Maier, Fulop.   
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     5. Ardelean, Păcurar, Oprea S., , Hagymas, Suciu. 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 16/2020. 
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 5. Proiect H.C.L. privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a 
tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A. 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare..  
Chiheri Agrinol-Simion: 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 Agrinol-Simion: 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 17/2020. 

 
 6. Proiect H.C.L. privind revocarea H.C.L. nr. 12/2020 privind aprobarea unor măsuri în  
vederea echilibrării bugetului local al Comunei Petelea (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Chiheri Agrinol-Simion: 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 Agrinol-Simion: 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 18/2020. 

 
 7. Proiect H.C.L. privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
Comunei Petelea, Judeţul Mureş (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Chiheri Agrinol-Simion: 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. 
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Chiheri Agrinol-Simion: 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 19/2020. 

 
 8. Proiect H.C.L. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al 
comunei Petelea în perioada 1.04.2020-30.06.2020 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Chiheri Agrinol-Simion: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Chiheri Agrinol-Simion: 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 Agrinol-Simion: 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 20/2020. 

 
 

  9. Alte probleme curente. 
  Chiheri: a fost depusă o solicitare de concesiune sau închiriere a unui teren de 200 mp, de către 
Merdariu Olivia.  
  Pădurean: Terenul se află pe variantă, pe DN15.  
  Fărcaş C.: în zonă nu avem alt teren, poate va trebui pentru staţie de gaz sau ceva instalaţii, 
când se va intrduce gazul la grupul de case de lângă Mureş. Să rămână la primărie, deocamdată.  
  Chiheri: alte propuneri? nu sunt. 
  Chiheri Agrinol-Simion: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 

 
Tehnoredactat: 

    Moldovan Mihai 
 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     
  Chiheri Agrinol-Simion    Mihai-Ilie Moldovan  




