
 

                               

PROCES –VERBAL 

Incheiat azi 09.07.2021, cu ocazia  intrunirii Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru. 
            Lucrarile sedintei au fost deschise de  presedintele sedintei dl. FERTEA  Ovidiu , care 
verificind indeplinirea prevederilor art. 137, din O.U.G nr. 57/2019 –privind Codul 
Administrativ, republicat cu modificarile si completarile ulterioare - din total de 11 consilieri 
au fost prezenti11;  s-a supus spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare –cu 
unanimitate de voturi; s-a procedat la prezentarea si aducerea la cunostinta consiliului local a 
Ordinii de zi pentru care a fost convocata sedinta cu solicitarea daca cineva mai are 
completari;  nu au fost si altele si s-a supus spre aprobare Ordinea de zi fiind aprobata cu 
unanimitate de votuiri.  
   1.Raport privind gradul de colectare taxe si impozite la 30.06.2021 si analiza cotelor la taxe 
si impozite pt. 2022          
   2.Raport privind analiza activitatii angajatilor Postuliui de Politie Ciurila                                                                           
   3.Diverse,            
S –a trecut la desfasurarea lucrarilor sedintei: 
 Pct.1 –raportul privind gradul de colectare a taxelor si impozitelor la 30.06. 2021 si 
analiza cotelor stabilite pentru taxe si impozite pe anul 2022,  intocmit de insp. taxe si 
impozite –Rus Voichita; avand in vedere ca d-nei Rus i-a intervenit o problema neprvazuta si 
nu a putut fi prezenta la sedinat de C.L. in vederea prezentarii raportului intocmit –acesta a 
fost reportat pentru sedinta din August; -aprobat C.L.                                                                           

Pct.2 –raportul privind activitatea desfasurata de angajatii postului de politie: 
-postul de politie are doi angajati care depun eforturi pentru a acoperi toata raza de activitate: 
au fost desfasurate actiuni punctuale in vederea respectarii legislatiei privind protectia 
cetatenilor impotriva raspandirii virusului SARSCOV -2, -actiuni privind prevenirea si 
combaterea infractiunilor contra  patrimoniului, actiuni silvice  de circulatie rutiera; s-au 
aplicat un. nr. de 261 sanctiuni totalizind 176.490 lai; au fost aplicate 62 de sanctiuni la 
Legea nr. 195/2002 –privinsd circulatia pe drumuri publice, fiind nretinute 16 certificate de 
inmatriculare, 5 permise de conducere si 5 placute cu nr. de inmatriculare; au fost aplicare 77 
desantiuni la Legea nr.61/1991 –privind ordinea publica, 16 santiuni la Legea nr. 171/2010 
privind contraventii silvice, fiind confiscate 16,489 mc. material lemnos de foc; 3 santiuni la 
Legea 12/1990 –privind comertul ilicit fiind confiscate bunuri in val de 3500 lei, s-au 
organizate si un nr, de 128 de patrulari in toate cele 8 sate apartinatoare comunei ; 
si multe alte activitatii: -prelucrarea de acte normative,  –executate 7 mandate de aducere, -
evenimente rutiere, -solutionare de petitii si multe alte activitati si pe cale penala; lucratorii 
Postului de politie Ciurila nu au avut abateri disciplinare. 
 -dl. Primar –a adresat intrebari d-lui sef de post, referitor la zgomot(decibeli)ce 
probleme au fost semnalate?  
 -amendamente la Regulamentul de emitere a acordului de functionare a ag 
Economici pe raza comunei, sa fie solicitat un aviz sau negatie din partea Garzii de Mediu 
 -dl Opriș -si acordul vecinilor (ca-i prins in lege); in prezentul regulament se specifica 
atributiile primarului prin care se pot reduce timpii de functionare sau suspendarea activitatii 
pe perioada limitata   
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 -dl sef de Post –cu privire la sesizari privind ordine si linistea publica nu au mai fost 
sesizari ca si anii trecuti; referitor la decibeli, politia nu are atributii este Garda de Mediu care 
masoara limitele. 
 -dl. Opriș -ag. economici care primesc acord de functionare nu au obligatia sa afiseze 
acel program la loc vizibil(ca nu se respecta) 
 -sef de Post –trebuie afisat si pentru nerespectare sa faceti o sesizare   
 -dl primar –referitor la furturile din imobile cum este situatia? 
 -sef de post –din imobile nu au fost sesizari doar din padure, 3 cazuri, padurarii sa-si 
respecte atributiile; la nivel de comune este liniste, mai multe probleme sint cu terenurile 
tulburari de posesie si alte spete. 
 -referitor la solicitarea mai multor cetateni din Salicea in vederea infiintarii unor 
stardute laterale cu sens unic, care sint procedurile? 
 -sef e post –HCL cu avizul Politiei Rutiere. 
 -dl. Primar –care este punctul de vedere legat de DJ 107R? 
 -sef de post –este foarte aglomerat deoarece toti cetatenii din zona Valea Ariesului,  
Iara, Baisoara, folosec aceasta ruta, fiind drumul bun, traficul este aglomerat si necesita o 
supaveghere sporita. 
 -dl Opriș -propune intesificarea controalelor radar, fiind vorba de o circulatie cu viteza 
mare in anumite zone; deasemene formarea de ambuteiaje datorita parcarilor pe carosabil, ar 
trebui rezolvata si aceasta problema. 
 -sef de post –sa se faca niste sesizari la politie si solicitarea amplasarii de indicatoare 
pentru informrea cetatenilor  
 -dl. Sotelecan –in cadrul comisiei mixte este inclusa si politia sa dea amenzi pentru 
pagube. 
 -sef de post –sa se puna amendamente la HCL.privind regulamentul de pasunat cu art. 
de O.G. pentru a putea sanctiona si stabilirea perioade de plata  a pagubei  
 -d-na Lisa –care sint problemele care se reclama la politie si care sint la primarie? 
 -sef de post –cele cu specific de liniste si ordine publica se fac sesizari la politie la 
care se fac vrrificari . 
-dl primar a precizat sa se faca instiintari la ag. economici cu privire la respectarea 
progarmului de functionare. 
S –a trecut la DIVERSE  
 -dl primar a punctat faptul ca in urma codului rosu care a fost pe data de 25/26 iunie si 
a calamitatilor prooduse in fiecare localitate mai ales in Filea de Jos si Filea de Sus a fost 
necesar gasirea unei solutii de rezolvare a pagubelor, fapt pentru care s-a propus rectificare 
bugetului local; s-a gasit solutia de alocare a sumei de 100.000 lei pe situatii de urgenta pina 
cind documentatia intocmita in urma raportului operativ va fi avizata de C.N.I. 
 -intr-un rezumat d-na contabil a prezentat raportul privind rectificarea de buget, 
punctind si suma finantata de Agentia de Mediu pri contractul de finantare –pentru iluminatul 
public; in urma discutiilor comisia nr. 1 buget finante a avizat favorabil proiectul de hotarare 
fiind supusa spre aprobare si votat cu unanimitate de voturi emiterea de HCL. 
 - a fost prezentat proiectul de hotarare privind inchirierea suprafetei de 6,87 ha  
pasune la Super Happy Cows SRL; a fost supusa spre aprobare si votat cu unani,mitate de 
voturi emiterea de HCL.  
 -s –a prezentat proiectul de hotarare privind inchirierea suprafetei de teren (2000mp), 
zona HAGAU, pentru infiintare depozit de lemn de foc pe o perioada de 3 ani cu o chirie de 
400 lei /luna. –s-a aprobat cu unanimitate cu amendamet ca, contractul sa poata fi reziliat 
unilateral in momentul cind pentru acel teren va exista un interes major pentru comuna. 
 -sa nu se realizeze o constructie definitiva; 
 -sa respecte acordul de functionare; 
 La sedinta de Consiliu Local a fost prezenta d-na Faur Emilia din localitatea Șutu care a 
expus nemultumirea privind scurgerile de apa de pe „Hirtop” in spatele casei   care-i produc 
daune si solicita sa se ia masuri (sa se faca santuri) 
 -dl primar –a precizat ca s-au alocat bani pentru situatii de urgenta si se va repara tot a 
fost afectat de calamitati  



In continuarea lucrarilor sedintei au fost prezentate cererile si perttiile inregistrate de cetatenii 
din comunitate;  
 -a fost adusa la cunostiinta consilierilor petitia unui grup de localnici din Ciurila care 
reclama lipsa apei potabile; 
-dl. Primar –a instiintat conducerea C.A.A Turda de problema si se cauta solutii pentru 
rezolvare, pina la terminarea proiectului de alimentare cu apa de la Turda, cu sprijinul 
Companiei de apa Someș Cluj prin suplimentarea conductei de la Ciurila din reteaua de la 
Salicea, rugamintea este ca cetatenii din Ciurila sa foloseasca apa pentru udat gradina  
 -dl Opriș -propune ca solutii tehnice restrictia graduala la apa; 
-a fost prezentata cererea d-lui Muncaciu Valentin , , privind sprijin 
financiar pentru repararea imobilului(distrus 70%) in urma unui incendiu; -consiliu aproba un 
ajutor de urgenta in limita fondurilor disponibile 
-s-a prezentat cererea d-lui Garbovan Dan din Filea de Sus care solicita pasune pentru 
animale; -se vor face verificari pentru identificarea suprafetelor; 
-s-a prezentat cererea d-lui Borodi care aduce la cunostinta C.L.ca in urma intemperiilor din 
25/26 Iunie a avut probleme, -se va incepe la remediere: -santuri, decolmatare vale  
-cererea d-lui  Felderea Alex care solicita inchirierea spatiului de la Anfiteatru din Salicea 
pentru a organiza o expozitie auto;  
 -dl Opris –unde vor parca vizitatorii? –sa stse stipuleze ca este direct raspunzator 
-C.L. a aprobat inchirierea spatiului pentru data de 17 si 18 Iulie cu suma de 200 lei 
-a fost prezentat raportul trimestrial intocmit de catre compartimentul as. sociciala privind 
situatia as. personali  care se transmite catre DGASPC Cluj, in vederea avizarii acestuia de 
catre C.L. la cerinta Directiei; in urma prezentarii, raportul a fost avizat favorabil; 
 s-au purtat discutii libere  
-dl Opriș -a precizat faptul ca acele inundatii nu au avut cauza doar codul rosu ci si felu cum 
se fac araturile pe terenuri si intretinerea santurilor; ar trebui dat o Hotarare de consiliu cu 
sanctiuni pentru a-i obliga pe cei care nu-si intretin santurile sa o faca; d-le primar sintteti 
direct responsabil de a sanctiona fara partinire; la solicitarea unei situatii privind sanctiuni in 
anul 2020 –nu au fost aplicate santiuni 
-dl primar –cetatenii nu se pot doar amenda deorece au destule greutati ar trebui convisi sa-si 
intretina mai bine proprietatile; fiind pus in discutie nivelul taxelor si impozitelor pentru anul 
2022 propun sa ramina neschimbat si sa gasim alte solutii pentru surse de bani gen domeniul 
privat al comunei care se poate vinde,  inchiria sau concesiona, sa fie organizate dezbateri 
publice in acest sens sa fie adus la cunostinta cetatenilor, 
-dl Muncaciu –precizeaza ca nu primaria are obligatia de a sprijini persoanele din zone 
inundabile, ar trebui sa –si faca asigurari 
-dl. Dorian –asigurarile nu sint o solutie deoarece se vor indrepta tot spre primarie, sa se 
rezolve cazurile de urgenta. 
-dl primar –se vor rezolva problemele in toate satele folosind buldo din proprietarea C.L. 
-dl Opriș -sa fie anuntati oamenii ca se vor sapa santuri si ei sa-si pregateasca tuburi cu un 
diametru stabilit de specialisti. 
 -vor fi intilniri si dezbateri prblice pe aceasta tema; 
-cit priveste nomenclatorul stradal –se poate face cu denumirea stradutelor cu HCL.  
-in finalul discutiilor s-a numit presedintele de sedinta pentru perioada urmatoare, care va fi 
dl Iosif Dorian, 
  In finalul lucrarilor sedintei fiind parcurse punctele de pe Ordina de zi si analizate 
problemele puse in discutie in sedinta C.L., dl presedinte Sauliuc a intrebat daca mai exista si 
alte idei de adus la cunostiinta Consiliului; ne mai fiind presedintele a declarat inchise 
lucrarile sedintei. 
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