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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, 26.05.2021, cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 125/2021 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. 
 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 
 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 22.04.2021 
  
 2. Proiect de H.C.L. nr. 25/20.05.2021 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă 
de 243,04 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către Filiala Locală Petelea a 
Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din Judeţul Mureş. 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport: compartimentul fond funciar 
 Aviz comisie: toate 
  
 3. Proiect de H.C.L. nr. 26/20.05.2021 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă 
de 12,42 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către d-l Ţintar Augustin-Ioan 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport:  compartimentul fond funciar 
 Aviz comisie: toate 
  
 4. Proiect de H.C.L. nr. 27/20.05.2021 privind trecerea unor imobile, case de locuit, din 
domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea. 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport: compartimentul urbanism, investiţii 
 Aviz comisie: toate 
  
 5. Proiect de H.C.L. nr. 28/20.05.2021 privind aprobarea retragerii unor unităţi 
administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport: compartimentul urbanism, investiţii 
 Aviz comisie: toate 
  
 6. Proiect de H.C.L. nr.  24/19.05.2021 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de 
salubritate a unor persoane fizice 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport: compartimentul taxe şi impozite 
 Aviz comisie: toate 
 
 Hagymas Alexandru: am unamendament, solicit suplimentarea ordinii de zi cu punctul alte 
probleme curente, întrebări, interpelări. E jumătate de an de când nu se mai pun pe ordinea de zi 
întrebările, să aducem la cunoştinţă problemele oamenilor. 
 Pădurean: nu sunt obligat să pun acest punct pe ordinea de zi. 
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 Secretar general: Conform Codului administrativ, ordinea de zi se poate suplimenta doar pentru 
probleme urgente cu aprobarea majorităţii simple a consiliului local.  
 Fulop Ioan: supun la vot propunerea d-lui Hagymas Alexandru pentru suplimentarea ordinii de 
zi cu punctul alte probleme curente, întrebări, interpelări. 
 Se votează: 6 voturi pentru: Ardelean, Hagymas, Oprea Simion, Oprea Ioan, Bencze, Muntean. 
Propunerea a fost respinsă, fiind necesare 7 voturi pentru aprobare. 
 Ordinea de zi, nemodificată, este aprobată cu 8 voturi “pentru” (numără secretarul): Fulop, 
Moldovan Ioan, Moldovan Iosif, Hudubeţ, Muntean, Chiheri, Fărcaş, Maier. 0 împotrivă. 5 abţineri: 
Ardelean, Hagymas, Bencze, Oprea S., Oprea I. 
   
 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 22.04.2021 
 Dl. secretar general supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare: 
 - procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 22.04.2021; dacă sunt observaţii privind 
redactarea acestuia?  
 Ardelean Marcel: am depus o contestaţie în ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal. 
Doresc să se prezinte în tot ce am prezentat eu şi răspunsurile primite. Când va fi completat? 
 Secretar: se va completa pe baza înregistrării.  
 Ardelean: când se va scoate o hotărâre pentru cererea aprobată în şedinţa din februarie? 
 Secretar general: e necesar ca cineva să iniţieze un proiect de hotărâre, dintre cei care au drept 
de iniţiativă.  
 Fulop Ioan:  Cine este "pentru"?; se votează 11 pentru, 2 abţineri: Ardelean, Hagymas. 
  
 2. Proiect de H.C.L. nr. 25/20.05.2021 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă 
de 243,04 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către Filiala Locală Petelea a 
Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din Judeţul Mureş. 

Fulop Ioan: discuţii, avize.  
Hagymas: am solicitat ca asociaţia să depună în scris ce a făcut cu banii,  ce va face cu banii, cum 
va ajuta oamenii care au animale. Nu a prezentat nimic. 
Pădurean: e problema asociaţei. 
Muntean: asociaţia îşi plăteşte taxele către primărie şi a făcut unele cheltuieli pentru animale. 
Moldovan Mihai: dl. Munteanu dacă sunteţi membru al asociaţiei atunci nu participaţi la votul 
acestei hotărâri. 
Ardelean: îl întreb pe dl. secretar dacă este legal ca un membru al asociaţiei să voteze pe baza 
cererii asociaţiei transferul păşunilor din domeniul public în domeniul privat, asociaţia are sediul la 
domiciliul domnului primar şi nu s-a prezentat anexa la hotărâre, contractul. 
Moldovan Mihai: la hotărârea cu trecerea din domeniul public în domeniul privat a păşunilor nu a 
fost o situaţie de incompatibilitate, hotărârea nu a fost adoptată pe baza cererii asociaţiei. După 
trecerea în domeniul privat terenul poate avea orice destinaţie. Cu sediul asociaţiei, nu ştiu de ce 
este sediul acolo. Il întreb pe d-nul primar dacă este membru al asociaţiei. 
Pădurean Sorin: nu sunt membru al asociaţiei. Nu mai am nici o legătură cu asociaţia. D-na 
preşedinte Friciu a promis că va face demersurile necesare pentru schimbarea sediului. Am fost 
preşedinte al acestei asociaţii în 2001-2002. Şi de atunci a rămas în acte sediul iniţial. Dar se va 
schimba.  
Moldovan Mihai: anexa, contractul, are datele principale arătate în art.1. Dar îl pun la dispoziţie 
imediat. 
Ardelean: doresc să îl primesc în format electronic. 
Moldovan mihai: îl voi trimite.     
Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Chiheri Agrinol - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Moldovan Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
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Fulop Ioan: 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 

Bencze Gheorghe-Daniel x   
Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fulop Ioan x   
Hagymas Alexandru-Simion x   
Hudubeţ Cosmin-Florin x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Ioan x   
Moldovan Iosif x   
Muntean Dorin   x 
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion x   

Total 11 0 2 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 20/2021. 

 
 3. Proiect de H.C.L. nr. 26/20.05.2021 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă 
de 12,42 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către d-l Ţintar Augustin-Ioan. 

 Fulop Ioan: discuţii, avize.  
      Ardelean: îl întreb pe dl. secretar cum este posibil să închiriem păşuni la preţuri diferite, pentru 
că acum 2 ani am închiriat la alte preţuri? 
      Moldovan Mihai: prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş a crescut preţul ierbii de la 5 
lei/kg la 7 lei/kg. 
 Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
 Chiheri Agrinol - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de 
Protecţia Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
 Moldovan Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
 Fulop Ioan: 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   

Bencze Gheorghe-Daniel x   
Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fulop Ioan x   
Hagymas Alexandru-Simion x   
Hudubeţ Cosmin-Florin x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Ioan x   
Moldovan Iosif x   
Muntean Dorin x   
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion x   

Total 13 0 0 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 21/2021. 

  
 4. Proiect de H.C.L. nr. 27/20.05.2021 privind trecerea unor imobile, case de locuit, din 
domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea. 
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 Fulop Ioan: discuţii, avize.  
 Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
 Chiheri Agrinol - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de 
Protecţia Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
 Moldovan Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
 Fulop Ioan: 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   

Bencze Gheorghe-Daniel x   
Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fulop Ioan x   
Hagymas Alexandru-Simion x   
Hudubeţ Cosmin-Florin x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Ioan x   
Moldovan Iosif x   
Muntean Dorin x   
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion x   

Total 13 0 0 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 22/2021. 

 
 5. Proiect de H.C.L. nr. 28/20.05.2021 privind aprobarea retragerii unor unităţi 
administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 Fulop Ioan: discuţii, avize.  
 Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
 Chiheri Agrinol - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de 
Protecţia Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
 Moldovan Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil. 
 Fulop Ioan: 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   

Bencze Gheorghe-Daniel x   
Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fulop Ioan x   
Hagymas Alexandru-Simion x   
Hudubeţ Cosmin-Florin x   
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Ioan x   
Moldovan Iosif x   
Muntean Dorin x   
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion x   

Total 13 0 0 

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 23/2021. 
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 6. Proiect de H.C.L. nr.  24/19.05.2021 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de 
salubritate a unor persoane fizice 

 Fulop Ioan: discuţii, avize.  
 Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz nefavorabil. 
 Chiheri Agrinol - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de 
Protecţia Mediului, Sport şi Turism: Aviz nefavorabil. 
 Moldovan Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz nefavorabil. 
 Fulop Ioan: 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   

Bencze Gheorghe-Daniel x   
Chiheri Agrinol-Simion  x  
Fărcaş Cristian  x  
Fulop Ioan  x  
Hagymas Alexandru-Simion x   
Hudubeţ Cosmin-Florin  x  
Maier Ioan-Nicolae   x  
Moldovan Ioan  x  
Moldovan Iosif  x  
Muntean Dorin   x 
Oprea Ioan   x 
Oprea Octavian -Simion x   

Total 4 7 2 

 
 Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind necesare 7 voturi pentru. 

   
  Fulop Ioan: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     
  Ioan Fulop      Mihai-Ilie Moldovan  


