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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, 25.06.2020, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 85/2020 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 14.00. Secretarul face prezenţa. La şedinţă din cei 13 consilieri, sunt prezenţi 12. 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 28.05.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind observaţii, cine este "pentru"?; se votează 12 pentru.  
 - procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.06.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind observaţii, cine este "pentru"?; se votează 12 pentru.  
 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 
 

1. 
Proiect H.C.L. privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 23/2016 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

2. 
Proiect H.C.L. privind aderarea Comunei Petelea la Asociaţia Comunelor din România 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

3. 
Proiect H.C.L. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al 
comunei Petelea în perioada 1.07.2020-30.09.2020 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4. Alte probleme curente  
  
 Se supune aprobării ordinea de zi în forma propusă de iniţiator. 
 Ordinea de zi este aprobată cu 12 voturi “pentru” (numără secretarul).     
 Se trece la ordinea de zi: 

 
 1. Proiect H.C.L. privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 23/2016 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș 
(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. 



 

2 

Moldovan Mihai: vă aduc la cunoştinţă că am primit de la Prefectura Mureş, Ordinul nr. 
222/24.06.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui 
Hagymas Alexandru Simion, precum şi vacantarea locului acestuia. Prin urmare, acesta nu mai are 
dreptul de a participa la şedinţă ca membru al consiliului local şi nu poate participa la vot.  
 - voturi pentru:     12.    
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     0.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 29/2020. 

 
 2. Proiect H.C.L. privind aderarea Comunei Petelea la Asociaţia Comunelor din România 
(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:     12.    
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     0.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 30/2020. 

 
 3. Proiect H.C.L privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al 
comunei Petelea în perioada 1.07.2020-30.09.2020 (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:     12.    
 - voturi împotrivă:  0.  
 - voturi abţinere:     0.  
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 31/2020. 

 
  4. Alte probleme curente. 
  Ardelean Marcel: solicit, să se prezinte înregistrările de la camerele video din noaptea cu 
inundaţiile, în care se va vedea că buldoexcavatorul primăriei mai întâi a intervenit la ferma primarului şi 
apoi la casele din sat.  
  Moldovan Mihai:  ieri a fost depusă o solicitare pentru ocuparea temporară a unui loc public de 
4 mp pentru comerţ ambulant, cu o rulotă, în faţa imobilului Centru educaţional. 
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   În urma discuţiilor se stabileşte ca pentru luna următoare să fie întocmit un proiect de HCL în 
acest sens. Se furnizează informaţiile publice solicitate de către dl. Ardelean Marcel, în şedinţa 
anterioară. 
  Fărcaş Cristian: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 

 
Tehnoredactat: 

    Moldovan Mihai 
 
 
 

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


