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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, 30.07.2020, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 98/2020 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 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: 
 Ardelean: de ce nu sunt publicate pe site înregistrările şedinţelor de consiliu? 
 Moldovan: fişierele audio-video au dimensiuni de aproximativ 3 GB, mărimea unui fişier care 
poate fi încărcat pe site este de 74 MB. 
 Ardelean: cum pot vota consilierii procesul-verbal dacă nu l-au văzut? 
 Moldovan: procesele-verbale au fost puse la dispoziţie odată cu celelalte materiale de şedinţă. 
Au putut fi consultate la şedinţa pe comisii. 
 - procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.06.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind observaţii, cine este "pentru"?; se votează 13 pentru.  
 - procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.07.2020; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Secretar: nefiind observaţii, cine este "pentru"?; se votează 12 pentru şi 1 abţinere Ardelean. 
 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 
 

1. 
Proiect H.C.L. privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 
forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Privat Ghindari  
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

2. 
Proiect H.C.L. privind completarea H.C.L. nr. 76/2019 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 validarea rectificării bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 
2020 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4. 
Proiect H.C.L. privind aprobarea utilizării unei suprafeţe de teren din domeniul public  
în vederea  amplasării unui sistem fotovoltaic  (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 aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul 
forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Privat Ghindari 
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Fărcaş Olimpiuţ: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Olimpiuţ: discuţii, avize.  
Ardelean: propun un preţ de vânzare de 180 lei/mc. 
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Fulop: cred că preţul este bine stabilit. 
Pădurea: preţul de pornire a fost stabilit avându-se în vedere preţurile care se practică în zonă, 
Primăria Chiher având mai multă pădure în zonă. Noi am pus mai mult decât preţurile preţurile la 
care s-au atribuit partizi în zonă. 
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 Olimpiuţ: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
  

Numele şi prenumele Pentru Împotrivă Abţinere 
Ardelean Crăciun-Marcel   x 

Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fărcaş Olimpiuţ x   
Fulop Ioan x   
Gergei Enache x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Iosif x   
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion   x 
Păcurar Petru   x 
Suciu Maria   x 
Tincu Marian-Horia x   
Total 9 0 4 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 34/2020. 

 
2. Proiect H.C.L. privind completarea H.C.L. nr. 76/2019 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)  

 Fărcaş Olimpiuţ: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Olimpiuţ: discuţii, avize.  
Ardelean: ar trebui stabilit preţul pe metru pătrat, o suprafaţă maximă care poate fi ocupată şi 
stabilite vreo 3 zone unde se poate face comerţ stradal, nu oriunde. 
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 Olimpiuţ: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
  

Numele şi prenumele Pentru Împotrivă Abţinere 
Ardelean Crăciun-Marcel   x 

Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fărcaş Olimpiuţ x   
Fulop Ioan x   
Gergei Enache x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Iosif x   



 

3 

Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion   x 
Păcurar Petru x   
Suciu Maria x   
Tincu Marian-Horia x   
Total 11 0 2 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 35/2020. 
 

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

 Fărcaş Olimpiuţ: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Olimpiuţ: discuţii, avize.  
Ardelean: la despăgubiri este trecut numai domnul primar. De ce? 
Pădurea: au fost trecute la despăgubiri doar terenurile din extravilan, a fost o comisie de evaluare. 
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 Olimpiuţ: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
  

Numele şi prenumele Pentru Împotrivă Abţinere 
Ardelean Crăciun-Marcel   x 

Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fărcaş Olimpiuţ x   
Fulop Ioan x   
Gergei Enache x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Iosif x   
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion x   
Păcurar Petru  x  
Suciu Maria x   
Tincu Marian-Horia x   
Total 11 1 1 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 36/2020. 

 
4. Proiect H.C.L. privind aprobarea utilizării unei suprafeţe de teren din domeniul public  
în vederea  amplasării unui sistem fotovoltaic   
(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

 Fărcaş Olimpiuţ: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Olimpiuţ: discuţii, avize.  
Oprea Simion: avem prorietatea terenului? 
Moldovan Mihai: terenul nu este întabulat, nu avem extras CF. Se propune utilizarea temporară 
prin amplasarea unei construcţii provizorii şi a unui gard de protecţie pentru sistemul fotovoltaic 
care va deservi 9 case ale romilor, prin proiectul POCU "Şansă pentru comunitatea marginalizată 
romă din Petelea". 
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. 
Fărcaş Olimpiuţ: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul. 
  

Numele şi prenumele Pentru Împotrivă Abţinere 
Ardelean Crăciun-Marcel  x  

Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fărcaş Olimpiuţ x   
Fulop Ioan x   
Gergei Enache x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Iosif x   
Oprea Ioan   x 
Oprea Octavian -Simion  x  
Păcurar Petru x   
Suciu Maria x   
Tincu Marian-Horia x   
Total 10 2 1 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 37/2020. 

 
  5. Alte probleme curente. 
  Ardelean Marcel:  am solicitat să se prezinte hotărârea din data de 31.10.2019 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Asfaltare infrastructură rutieră de 
interes local în comuna Petelea, judeţul Mureş". Şi am cerut pontajele angajaţilor şi registrul agricol. 
  Moldovan Mihai:  am urmărit înregistrarea şedinţei. Nu a fost adoptată o hotărâre de consiliu, 
deci nu se poate prezenta o hotărâre. Au fost doar 6 voturi "pentru" la momentul votării. Se lucrează la 
anonimizarea datelor personale din pontaje. Vor fi puse la dispoziţie. 
  Ardelean Marcel: unde este piatra din custodie de la Fărcaş? şi de ce nu s-a pus pe drum? 
  Tincu: cred că este acolo. Răspunde domnul Fărcaş. 
  Ardelean Marcel: domnule viceprimar ce legături aveţi cu firma care execută canalizarea? de ce 
reparaţi trotuarul? lucrarea trebuia executată de către firmă. 
  Pădurean: de unde puteţi justifica că trebuie să facă firma acest trotuar? 
   Fărcaş Olimpiuţ: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 

 
Tehnoredactat: 

    Moldovan Mihai 
 
 
 

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


