ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VEŢEL

PROCES–VERBAL

Încheiat azi 31 iulie 2015 cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local al
comunei Veţel, în conformitate cu dispoziţiile art. 39, alin. 3 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, completată şi modificată ulterior, şedinţa a
fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 173 din data de 23.07.2015 şi a fost
comunicată domnilor consilieri cu adresa nr. 2159 din data de 23.07.2015.
Se constată că din totalul de 11 consilieri aflaţi în funcţie sunt prezenţi toţi 11,
precum şi cei 6 delegaţi săteşti, deci şedinţa este legal constituită.
Preşedintele de vârstă domnul consilier Podelean Cornel, dă cuvântul
domnilor consilieri pentru a face propuneri de alegere a preşedintelui de şedinţă.
Are cuvântul domnul consilier Barna Dorin care îl propune pe domnul
consilier Cornea Cornel. Se constată că nu mai sunt şi alte propuneri şi se supune spre
aprobare propunerea făcută de către domnul consilier Barna Dorin care se aprobă în
unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă ales, domnul Cornea Cornel anunţă că la şedinţă
participă de drept: primarul comunei domnul Henţiu Ioan şi secretarul comunei
doamna Tat Maria, iar ca invitaţi doamna Nojogan Liliana-Maria – şef birou financiar
contabil.
In conformitate cu dispoziţiile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată ulterior, preşedintele de
şedinţă dă cuvântul doamnei Tat Maria - secretarul comunei, care supune spre
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare a consiliului local al comunei Veţel,
care în prealabil a fost pus la dispoziţia domnilor consilieri pentru a-l consulta.
Se constată că nu sunt obiecţii cu privire la acesta şi se aprobă în unanimitate
de voturi.
La propunerea primarului, care a convocat consiliul local în şedinţă ordinară,
preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următorul proiect al ordinii de zi, în
conformitate cu dispoziţiile art. 43, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată ulterior:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Veţel pentru anul 2015, precum şi virarea de credite bugetare de la un
capitol la altul.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei
Veţel, atât la venituri cât şi la cheltuieli, pentru trimestrul II al anului 2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Veţel la
Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei materialului lemnos ce se
va exploata din păşunea împădurită a comunei Veţel.
Se supune spre aprobare ordinea de zi prezentată şi se aprobă în unanimitate
de voturi.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Cornea Cornel care solicită
completarea ordinii de zi şi cu punctul 5 „Întrebări şi interpelări”.
Se supune spre aprobare propunerea domnului primar şi a domnului consilier
Cornea Cornel, pentru completarea ordinii de zi prezentată, care se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se intră în ordinea de zi punctul 1.
Are cuvântul domnul primar Henţiu Ioan pentru a prezenta Expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Veţel pentru anul 2015, precum şi virarea de credite bugetare de la un
capitol la altul.
I se dă cuvântul în continuare doamnei Nojogan Liliana Maria – şef birou
financiar contabil, pentru a prezenta raportul din partea compartimentului de resort,
cu privire la prezentul proiect de hotărâre.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Şerban Dorin pentru a prezenta
avizul favorabil din partea comisiei de specialitate cu privire la prezentul proiect de
hotărâre.
Se fac înscrieriler la cuvânt.
Are cuvântul domnul consilier Avramescu Paul care este deacord în principiu
cu proiectul de hotărâre prezentat, dar are unele obiecţii şi anume:
Consideră că suma de 10 mii lei propusă pentru reparaţia a două săli de clasă la
şcoala gimnazială Veţel este insuficientă, iar bani propuşi a se lua de la lucrarea de
regularizare a văii Leşnicului ar fi trebuit să se întrebuinţeze tot la regularizarea văii,
în prelungire.
Răspunde domnul primar: cei 10 mi lei sunt prevăzuţi doar pentru înlocuirea
duşumelei în cele două clase, sumă care este suficientă, iar banii ce se vor lua de la
regularizarea văii Leşnicului sunt excedentari proiectului aprobat. Dacă se va hotărî
prelungirea tronsonului cu regularizarea, este necesar să se respecte toată procedura
care este de durată.
Se constată că nu mai sunt alte luări de cuvânt şi se supune spre aprobare
proiectul de hotărâre prezentat.
Cu 11 voturi „pentru”, nici o împotrivire sau abţinere se aprobă proiectul de
hotărâre prezentat adoptându-se Hotărârea nr. 44 /2015.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Are cuvântul domnul primar pentru a prezenta Expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetului local al comunei
Veţel, atât la venituri cât şi la cheltuieli, pentru trimestrul II al anului 2015.

I se dă cuvântul în continuare doamnei Nojogan Liliana Maria – şef birou
financiar contabil, pentru a prezenta raportul din partea compartimentului de resort,
cu privire la prezentul proiect de hotărâre.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Şerban Dorin pentru a prezenta
avizul favorabil din partea comisiei de specialitate cu privire la prezentul proiect de
hotărâre.
Se constată că nu mai sunt alte luări de cuvânt şi se supune spre aprobare
proiectul de hotărâre prezentat.
Cu 11 voturi „pentru”, nici o împotrivire sau abţinere se aprobă proiectul de
hotărâre prezentat adoptându-se Hotărârea nr. 45 /2015.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
Are cuvântul domnul primar pentru a prezenta Expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea participării Comunei Veţel la Programul
naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023.
I se dă cuvântul în continuare domnului Gaşpar Francisc – viceprimarul
comunei, pentru a prezenta raportul din partea compartimentului de resort, cu privire
la prezentul proiect de hotărâre.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Şerban Dorin pentru a prezenta
avizul favorabil din partea comisiei de specialitate cu privire la prezentul proiect de
hotărâre.
Se constată că nu sunt luări de cuvânt şi se supune spre aprobare proiectul de
hotărâre prezentat.
Cu 10 voturi „pentru”, nici o împotrivire şi 1 vot „abţinere” – domnul consilier
Cancelare Ioan, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat adoptându-se Hotărârea
nr. 46 /2015.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
Are cuvântul domnul primar pentru a prezenta Expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei materialului lemnos ce se va
exploata din păşunea împădurită a comunei Veţel.
I se dă cuvântul în continuare domnului Gaşpar Francisc – viceprimarul
comunei, pentru a prezenta raportul din partea compartimentului de resort, cu privire
la prezentul proiect de hotărâre.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Şerban Dorin pentru a prezenta
avizul favorabil din partea comisiei de specialitate cu privire la prezentul proiect de
hotărâre.
Se fac înscrierile la cuvânt.
Are cuvântul domnul consilier Josan Viorel care este deacord în principiu cu
cele prezentate precum şi cu proiectul de hotărâre. Întreabă locuitorii comunei care nu
se încadrează să beneficieze de prevederile acestei hotărâri, de unde se vor
aproviziona cu lemne ? Mai este nemulţumit că ocolul silvic fac marcări de lemne pe
proprietăţi particulare ?
Răspunde domnul primar: conform dispoziţiilor Codului silvic, nici o persoană
nu poate tăia lemne fără a fi marcate de către angajaţii ocolului silvic, nici chiar de pe

păşunea împădurită a proprietarilor. În prezent exploatarea masei lemnoase este
supusă unor reguli foarte severe care trebuie respectate.
Se constată că nu mai sunt alte luări de cuvânt şi se supune spre aprobare
proiectul de hotărâre prezentat.
Cu 11 voturi „pentru”, nici o împotrivire şi nici o abţinere se aprobă proiectul
de hotărâre prezentat adoptându-se Hotărârea nr. 47 /2015.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Întrebări şi interpelări.
Se fac înscrierile la cuvânt.
I se dă cuvântul domnului consilier Avramesc Paul care întreabă în cât timp
vor demara lucrările la apă – canal în satul Leşnic, întrucât dacă se întârzie consideră
că drumurile vor fi închise circulaţiei şi cetăţenii nu au pe unde să-şi transporte recola
din câmp.
Răspunde domnul primar: din câte ştie în 1 – 2 săptămâni o să înceapă lucrările
şi în satul Leşnic, dar din câte a observat echipele de muncitori lucrează în intervalul
7,30 – 19,00 timp în care este închisă circulaţia, dar în cazuri de urgenţe circulaţia
mijloacelor de transport este asigurată.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Şerban Dorin care solicită
montarea unor semne provizorii cu privire la intrarea în satul Veţel şi spre Muncelu
Mic, acum pe timpul lucrărilor când sunt închise cele două intrări principale, întrucât
persoanele care nu sunt din zonă nu cunosc drumurile secundare.
Răspunde domnul primar: are în vedere cele solicitate.
I se dă cuvântul în continuare domnului consilier Josan Viorel care solicită
defrişarea drumului de hotar spre calea Coziei din Herepeia, pentru a se lărgi drumul.
Răspunde domnul primar: o să verificăm situaţia juridică a drumului să vedem
cine este proprietarul de drept căruia îi revine şi sarcina întreţinerii drumului.
În continuare i se dă cuvântul domnului consilier Cancelare Ioan care este
foarte nemulţumit pentru faptul că unii consilieri sunt de carton şi pot fi uşor
manevraţi. Se referă la atitudinea acestora la ultima şedinţă de îndată din data de 9
iulie 2015, când s-a discutat proiectul de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor
pentru colectarea gunoiului. Adică din totalul de 8 consilieri prezenţi, în primă fază
rezultatul votului a fost 4 „pentru” şi 4 „împotrivă”, ulterior după ce dânsul a părăsit
sala crezând că şedinţa sa terminat, sa revenit asupra votării şi a auzit că de fapt
proiectul de hotărâre a trecut, materializându-se în hotărâre. Solicită să i se pună la
dispoziţie registrul cu procesul verbal încheiat în timpul şedinţei să se covingă că sunt
menţionate aceste aspecte în procesul verbal şi nu au fost rupte foile din el.
Răspunde doamna secretar: procesul verbal al şedinţei anterioare cu întreaga
documentaţie se află pus la dispoziţia domnilor consilieri, pe masa de şedinţă şi cine
este interesat şi doreşte poate să le consulte, iar registrul de procese verbale le stă la
dispoziţie ori şi când dorersc să-l consulte. Este nemulţumită că se face aşa o
afirmaţie, cum că s-ar fi rupt pagina, întrucât acest registru este înregistrat, numerotat
şi parafat fiind încheiat un proces verbal pe ultima filă în care este menţionat numărul
de file pe care îl conţine registrul. Dacă se rupe o filă se poate constata foarte uşor

acest lucru, dar după cum se vede registrul are toate filele, deci acuzaţia este
neântemeiată.
În continuare domnul primar Henţiu Ioan doreşte să-i dea răspunsul la acuzaţii,
dar domnul consilier Cancelare nu îi dă voie, ridicând tonul şi a început să-i aducă
jigniri şi acuzaţii.
În această situaţie domnul primar s-a ridicat şi a părăsit sala de şedinţă, rugând
pe secretarul comunei să consemneze acest lucru, precum şi celelalte solicitări ale
consilierilor şi delegaţilor săteşti, pentru a-i fi comunicate spre soluţionare.
În sală a rămas în continuare viceprimarul şi secretarul comunei.
În continuare are cuvântul tot domnul consilier Cancelare Ioan care solicită
următoarele:
Anunţă că pe strada Primăverii din Veţel au secat fântânile
cetăţenilor care au rămas fără apă şi solicită a-i aproviziona cu apă,
Drumul de acces în câmp care trece prin curtea fostului CAP
Veţel în prezent este închis pentru circulaţia cetăţenilor, deşi dânsul a auzit că există o
convenţie scrisă în care acel drum va rămâne pe timpul zilei deschis circulaţiei şi
numai noaptea va fi închis,
Drumul spre Perişor şi strada Zăbrani din Veţel trebuie reparate întrucât
sunt pline de gropi,
Curtea IPEG-ului din Veţel unde sunt parcate mijloacele de
transport trebuie să fie curăţată de către primărie, inclusiv să fie tăiaţi scaieţii, întrucât
aşa a fost înţelegerea.
Răspunde doamna secretar: din câte îşi aminteşte, în extrasul de carte funciară,
care a fost întocmit în urma vânzării imobilului de către fosta comisie de lichidare a
CAP-ului Veţel în anul 1991, este trecut inlusiv drumul de accest (din curtea fostului
CAP ) la cumpărător care este noul proprietar (în prezent decedat). Dacă a existat o
înţelegere verbală între cetăţeni şi defunct nu se cunoaşte, înţelegere pe care
moştenitorii acestora nu o mai respectă, dar întot deauna actele de proprietate sunt
cele de bază.
Răspunde în continuare domnul consilier Şerban Dorin: pentru circulaţia la
holdele din câmp deţinătorii de teren au încă 2 drumuri de acces la dispoziţie, iar
drumul din curtea fostrului CAP este doar un moft şi un motiv de scandal.
În continuare răspunde domnul viceprimar: cele două rezervoare de apă ale
primăriei au fost trimise zilnic cu tractorul la cetăţenii din Veţel - Vulcez şi Leşnic
care au sesizat acest lucru, iar de săptămâna viitoare o să se trimită şi la cetăţenii de
pe strada primăverii. Are în vedere solicitarea pietruirii străzilor, iar curăţenia în
curtea IPEG-ului consideră că nu este datoria noastră, întrucât mijloacele de transport
nu sunt ale primăriei.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Barna Dorin care solicită:
- Îndreptarea pământului la stadionul din Mintia,
- Un utilaj la capela din Mintia în vederea îndreptării terenului,

Consideră că atunci când s-au plombat gropile pe străzile din
Mintia, ar fi trebuit ca înainte să fie dată o emulsie, iar surplusul de asfalt să fi fost
pus în alte gropi, nu aruncat.
Răspunde domnul viceprimar: se are în vedere cele solicitate, dar surplusul
de asfalt (în cantitate foarte mică) a fost depozitat pe marginea drumului întrucât sa
răcit şi nu mai putea fi pus în lucru.
I se dă cuvântul în continuare domnului consilier Urs Octavian care solicită:
- Curăţarea şi îndreptarea drumului în dreptul gospodăriei sale, în
urma depozitării materialului antiderapant depozitat anual de către primăriei, pentru
anotimpul rece,
- În cât timp încep lucrările la investiţia de apă-canal în satul Leşnic?
Răspunde domnul viceprimar: o să trimită buldoexcavatorul pentru curăţarea
drumului, iar lucrările la apă-canal consideră că vor începe în aproximativ 2-3
săptămâni de zile, după cum a promis constructorul (Acomin).
În continuare i se dă cuvântul domnului consilier Popa Petru care solicită
reparaţia şi lărgirea intersecţiei străzii Matei Corvin şu Ioan Corvin din zona
industrială a satului Mintia. Mai solicită a i se trimite din nou o sesizare scrisă, cu
termen de retragere a gardului din drumul de acces, domnului Urecheat care a
împrejmuit şi din drumul public, îngreunând circulaţia în zonă.
Răspunde domnul viceprimar: are în vedere cele solicitate pentru soluţionare.
Are cuvântul în continuare domnul consilier Barna Dorin, care în completarea
celor sesizate de domnul Popa Petru, vine cu propunerea a se pleca de la actele de
proprietate pe care le deţine domnul Urecheat. Tot odată consideră că este necesar a
se atenţiona şi domnul Vaida în legătură cu construcţiile dărăpănate şi neântreţinute,
care sunt situate chiar la marginea drumului, creând un aspect dezolant.
Are cuvântul domnul consilier Podelean Cornel care propune a i se face o
sesizare scrisă domnului Malea care deţine depozitul cu tiruri pe strada Recoltei în
Mintia, care a lărgit drumul cu un metru intrând peste proprietăţile cetăţenilor.
Răspunde domnul viceprimar: are în vedere cele solicitate.
În continuare i se dă cuvântul domnului consilier Cornea Cornel care solicită:
- Extinderea reţelei electrice pe strada Constructorului Mintia, unde
sunt construite 3-4 gospodării noi,
- Curăţarea aleii paralele cu DN 7 Mintia – înspre blocurile Avicola,
- Montarea coşurilor de gunoi în staţiile de autobuz şi la capele,
- Montarea unor aparate de fitness în parcul de la şcoala Mintia, cele
demontate de la şcoala primară Veţel.
Răspunde domnul viceprimar: are în vedere cele solicitate pentru rezolvare,
iar aparatele fitness nu pot fi transferate la Mintia, întrucât timp de 5 ani de zile sunt
monitorizate pentru că au fost achiziţionate în cadrul unui proiect cu finanţare
europeană.
Are cuvântul în continuare doamna delegat sătesc Oncoş Olivia care solicită
buldoexcavatorul pentru ridicarea pământului şi îndreptarea terenului la fântâna
satului Bretelin.

Răspunde domnul viceprimar: încearcă să rezolve această problemă.
Are cuvântul în continuare domnul delegat sătesc Mihuţ Mihăiţă care solicită
următoarele:
- Reparaţia drumului spre Valea Roatei - Runcu Mic, inclusiv
îndreptarea acestuia cu un picamer pe unele locuri,
- Reparaţia sau înlocuirea acoperişului la staţia de apă din Valea
Roatei,
- Reparaţia acoperişului şi tencuirea Staţiei de clorinare din deal –
Runcu Mic.
Răspunde domnul viceprimar: are în vedere cele solicitate.
Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, iar alte luări de cuvânt nu mai sunt,
preşedintele de şedinţă ales anunţă încheiate lucrările şedinţei ordinare a consiliului
local al comunei Veţel.

V E T E L: 31.07.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA
CORNEA CORNEL

SECRETAR
TAT MARIA

