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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, 28.05.2020, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 81/2020 a primarului, afişată la sediul Primăriei 
comunei Petelea. Şedinţa se desfăşoară în sala de şedinţe a primăriei şi este înregistrată audio-video, cu 
două camere video. 
 Ora 12.00. 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 26.03.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind observaţii, cine este "pentru"?; se votează 13 pentru.  
 - procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16.04.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind observaţii, 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 conturilor anuale de execuţie a bugetului local al 
Comunei Petelea pe anul 2019 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

3. 
Proiect H.C.L.  privind aprobarea indexării cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale, 
pentru anul 2021(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4. 
Proiect H.C.L. privind aprobarea utilizării unei suprafeţe de teren din domeniul public în 
vederea executării lucrării „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna 
Petelea, judeţul Mureş”  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

5. Alte probleme curente  
  
 Se supune aprobării ordinea de zi în forma propusă de iniţiator. 
 Ordinea de zi este aprobată cu 13 voturi “pentru” (numără secretarul).     
 Se trece la ordinea de zi: 

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

 Fărcaş Cristian: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Cristian: 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. 
Fărcaş Cristian: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:     13.    
 - voturi împotrivă:  0.  



 

2 

 - voturi abţinere:     0.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 24/2020. 

 
 2. Proiect H.C.L. privind aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetului local al 
Comunei Petelea pe anul 2019 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 Fărcaş Cristian: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Cristian: 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. 
Fărcaş Cristian: 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 25/2020. 

 
 3. Proiect H.C.L privind aprobarea indexării cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale, 
pentru anul 2021 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Fărcaş Cristian: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Cristian: discuţii, avize. 
Ardelean Marcel: în raportul de specialitate spune că impozitele se indexează ţinând cont de rata 
inflaţiei. Cred că putem să nu ţinem cont de ea, nu scrie că e obligatoriu să adoptăm această 
hotărâre. 
Moldovan Mihai: este o obligaţie legală a consiliului local, să indexeze anual taxele şi impozitele 
locale, pentru anul următor cu rata inflaţiei a anului trecut. Se aplică indicele de inflaţiei, nu mai 
mult, nu mai puţin.  
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. 
Fărcaş Cristian: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
 - voturi pentru:     7, Fărcaş C, Fărcaş O, Tincu H., Fulop I, Moldovan I, Maier I, Chiheri A.    
 - voturi împotrivă:  4, Ardelean, Hagymas, Suciu, Păcurar.  
 - voturi abţinere:    2, Oprea I. Oprea S.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 26/2020. 

 
 4. Proiect H.C.L. privind aprobarea utilizării unei suprafeţe de teren din domeniul public în 
vederea executării lucrării „Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în comuna Petelea, 
judeţul Mureş”  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

 
 Fărcaş Cristian: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   

D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Cristian: discuţii, avize.  
Fulop Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
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           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. 
Fărcaş Cristian: 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 27/2020. 

 
  5. Alte probleme curente. 
  Ardelean Marcel: solicit, în termenul legal, câte persoane sunt branşate deja la reţeaua de 
canalizare şi câte persoane sunt cu flotant pe Petelea.  
  Oprea I.: ce străzi se vor asfalta? care este situaţia cu introducerea gazului la casele de lângă 
Mureş? 
  Pădurean: toate străzile din sat vor fi asfaltate. Pentru gaz, am discutat pentru întocmirea unui 
deviz, să vedem ce sume sunt necesare.  
  Hagymas A.: Suprafaţa care se asfaltează, pe străzile laterale, este de aproximativ 4 ori mai 
mare, iar preţul este de 10 ori mai mare. De ce a mai fost nevoie de cele 24 miliarde?   
  Pădurean Sorin: poate sunt lucrări de 10 ori mai mare. Nu ştiu preţurile, accese, beton. Cât este 
metrul de asfalt, cât este metrul de beton, de care este. Care este mai mare? Intreb. 
  Moldovan Mihai: la începutul anului, la Primăria Petelea a fost un control din partea Curţii de 
conturi. In urma acestuia, am primit Decizia nr. 11/2020. Avem termen pentru a remedia o deficienţă, 
respectiv refacerea inventarului. Se lucrează la refacerea acestuia. De asemenea am primit termen de 
prelungire pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 78/2015, cu Femasalb SRL. Aici au fost 
dispuse măsuri şi suma se recuperează, lunar. Mai avem o măsură de îndeplinit, la Decizia 145/2012, cu 
Cabinetul Loghinescu Melania, pentru reevaluare. Aici, din prejudiciul de 20.000 lei am recuperat 5.500 
lei şi mai avem de recuperat 14.500 lei. Am acţionat în instanţă, avem sentinţă civilă pentru executare 
silită. Am apelat la un executor judecătoresc, însă nu mai are activitate, nu mai are bunuri urmăribile sau 
sume în conturi bancare. Astfel, executorul a dispus încetarea executării silite. Impreună cu avocata, 
căutăm variante pentru a ne îndrepta împotriva dânsei, ca personă fizică. 
  Fărcaş Cristian: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 

 
Tehnoredactat: 

    Moldovan Mihai 
 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     
  Fărcaş Cristian     Mihai-Ilie Moldovan  




