
1 
 

Proces – verbal 

Încheiat azi marţi 22 decembrie  2020 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului local Coroisînmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 12  decembrie  2020  cu Dispoziţia primarului 

nr.103/2020. 

La şedinţă participă toţi consilierii locali.    

Sedinţa se desfăşoară în Căminul Cultural Coroisânmărtin respectandu-se regulile 

de distanţare socială, domnul preşedinte Tănasă Mircia supune la vot  proiectul Ordinii 

de Zi  transmis cu 5 zile înainte de data şedinţei : 

1. Proiect de Hotăre privind aprobarea nivelurilor taxelor şi impozitelor pentru anul 

2021. 

2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020. 

3. Proiect de Hotărâre privind dotarea Școlii Gimnaziale Coroisînmărtin cu un container 

mobil sanitar, în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2. 

  4. Proiect de hotarare privind dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii 

Gimnaziale Coroisânmărtin cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare, în 

contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2. 

 5.Proiect de Hotărare privind nominalizarea  reprezentantului Comunei Coroisânmărtin 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ. 

Ordine de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

In continuare secretarul dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare precizând 

că în cazul în care se doreşte inserarea în cuprinsul acestuia a vreunui amânunt omis se 

poate face, procesul-verbal al şedinţei cuprinzând sinteza dezbaterilor. Domnul Gândilă 

Doru doreşte să fie inserat în cuprinsul procesului verbal răspunsul primarului la 

întrebarea dânsului privitoare la situaţia epidemiologică în comună, secretarul precizând 

că va fi cuprins acest lucru. Se supune la vot, procesul-verbal este aprobat cu 

unanimitate de voturi de către domnii consilieri. 

Pentru primul punct al Ordinii de zi privind aprobarea nivelurilor taxelor şi 

impozitelor domnul primar dă citire proiectului de hotărâre şi precizează că nivelul 

taxelor nu vor creşte faţa de anul precedent s-a avut în vedere doar indicele de inflaţie. 

Domnul Gândilă insistă pe faptul că nu a înteles dacă vor creşte sau nu răspunsul fiind 

că se indexează cu indicele de inflaţie de 3,8%.Deasemenea domnul Gândilă solicită 

unele relaţii cu privire la taxa pentru record la apa-canal  domnul primar răspunzând că 

deocamdată nu avem apă canal dar există celelalte tipuri de utilităţi iar în cazul utilizării 

de către cetăţenii care locuiesc în bloc a staţiei de epurare secretarul răspunde că aceştia 

plătesc o taxă anuală. Deasemenea doamna Varga Rebeka doreşte să ştie în ce bază se 

impozitează casele noi construite, domnul primar spunând că în baza măsurătorilor 

efectuate de către o echipă a primăriei, domnul primar spune că  ultimele măsurători s-

au făcut în 2017 doamna Varga sugerând că ar trebui actualizată situaţia, domnul primar 
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confirma că  se va proceda la actualizarea acesteia. Se supune la vot HCL nr.34/2020 se 

adoptă cu unanimitate de voturi.  

   Pentru al doilea punct primarul prin referatul de aprobare şi raportul întocmit de către 

compartimentul contabil propune rectificarea bugetului local, comunei alocându-i-se 

suma de 216000 lei prin Hotârâri de Guvern. Domnul Gândilă Doru întreabă de ce se i-a 

de la administraţie 50 de mii şi apoi se repartizează  62 de mii tot la administraţie, 

domnul primar răspunzând că sunt operaţiuni tehnice specifice contabilităţii şi îi 

propune domnului Gândilă să consulte compartimentul contabilitate. Deasemenea 

domnul Gândilă îl întreabă pe domnul primar ce să întâmplă cu banii de la drumuri 

făcând referire la o postare a domnului primar din vară în care se făcea referire la 

poziţionarea  comunei Coroisânmărtin pe o listă prioritară de finanţare? Domnul primar 

precizează că nu poate furniza detalii legat de stadiul acestui proiect deocamdată. Tot 

domnul Gândilă întreabă de ce s-a recurs la pietruire dacă nu a fost supusă aprobării 

documentaţia tehnico-economică la care domnul primar răspunde că are o hotărare încă 

de la începutul anului 2020, domnul Gândilă spunând că o va solicita. Tot domnul 

Gândilă îi atrage atenţia domnului primar că în cazul în care nu a depus proiect pentru 

finanţarea modernizării drumurilor laterale, aşa cum a fost informat de către domnul 

viceprimar întrucât nu sunt întabulate drumurile, a dat cu piciorul la foarte mulţi bani, 

comunei Suplac alocândui-se sume de bani importante în conturi. Domnul primar 

răspunde că şi dânsul a obţinut 1,3 milioane de euro pentru modernizarea şcolilor. 

Domnul primar precizează că proiectul este depus, intabularea drumurilor fiind o 

condiţie solicitată ulterior şi care este în curs de desfăşurare. Domnul preşedinte supune 

la vot, HCL nr.35/2020 este adoptată cu 7 voturi pentru şi 4 împotrivă din totalul de 11 

consilieri, domnii consilieri Gândilă Duru, Varga Rebeka, Lupşa Vasile Sorin. şi 

Tînţărean Claudiu Ioan au votat împotrivă . Domnul Gândilă completează că nu a venit 

să fie Gigi contra dar sunt informaţii pe care nu doreşte să le afle de pe stradă, domnul 

Tănasă Mircia spunând că sunt discuţii inutile, rectificările făcându-se întodeauna în 

interesul colectivităţii din care facem parte şi nu ar trebui să nască suspiciuni. 

Pentru punctual 3 privitor la dotarea Scolii Gimnaziale cu un container mobil 

sanitar domnul primar prezintă proiectul de hotărâre dupa care domnul Gândilă întreabă 

dacă este container exterior sau interior, domnul primar îi  răspunde este vorba despre 

containerul exterior pe care-l folosesc copiii iar Hotărârea Consiliului Local este 

necesară pentru completarea documentaţiei întrucât întreaga sumă este eligibilă în 

cadrul proiectului. Doamna Varga Rebeka întreabă câţi elevi sunt la şcoală fără 

preşcolari, domnul primar spune că nu deţine cifra exacta, doamna Varga spunând că o 

interesează cifra să facă legătura cu tabletele care au fost date elevilor, domnul 

preşedinte spunând că aceste discuţii ar trebui să aibă loc la punctul următor. Nemaifiind 
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discuţii secretarul dă citire textului final al hotărârii după care preşedintele supune la vot 

HCL nr.36/2020 este adoptată cu unanimitate de voturi de către domnii consilieri. 

Se trece la punctual 4 privitor la dotarea cadrelor didactice şi a elevilor cu tablete 

la care domnul primar dă citire proiectului de hotărâre, doamna Szekely Anamaria 

întreabă de ce nu s-au dat tablete şi cadrelor didactice la care domnul primar răspunde că 

nu au mai ajuns numărul de tablete necesar a fost comunicat de către doamna director 

care a şi fost însărcitată cu distribuirea lor către copii. Domnul Gândilă spune că la alte 

şcoli s-au distribuit laptop-uri prin intermediul Inspectoratelor Scolare însă doamna 

director nu a făcut demersurile necesare, doamna Szekely Ana Maria spune că la Scoala 

Zagăr unde lucrează au primit o informare din partea Inspectoratului Scolar că nu se dau 

asemenea aparate.   Secretarul spune că această solicitare a venit  din partea doamnei 

director în luna septembrie dar şi atunci i s-a răspuns că indiferent dacă vor ajunge 

tabletele sau nu un cadru didactic care se respectă trebuie să deţină un aparat performant 

personal de pe care predă o-line şi se pregăteşte  considerând că este lipsit de 

deontologie să astepte să primească de la şcoală, primărie, inspectorat sau altă instituţie. 

Doamna Varga Rebeka întreabă dacă există siguranţa că aceste tablete sunt utilizate în 

scop didactic domnul primar spunând că există desprinzându-se concluzia că aceste 

tablete sunt bine echipate şi nu pot fi utilizate sit-uri nerecomandate. Domnul Gândilă se 

interesează de preţul tabletelor şi cine plăteşte internetul? Domnul primar răspunde că 

are la dispoziţie toate datele pentru a calcula preţul unei tablete iar contravaloarea 

internetului este prevăzut în proiect şi este eligibil. Deasemenea domnul Tântărean se 

interesează despre tipul de tablete. Domnul Gândilă întreabă de ce s-au dat tabletele în 

septembrie iar domnul Lupşa spune că ar fi trebuit să aprobe vechiul consiliu local, 

domnul primar răspunzând că tabeltele au fost date la începutul anului şcilar astfel încât 

copii să aibă pe ce să lucreze iar HCL dacă se va aproba va constitui o piesă la dosarul 

cererii de finanţare, în luna septembrie a fost perioadă electorală şi nu a considerat 

necesar ca vechiul consiliu local să mai fie convocat. Referitor la perioada contractuală 

domnul primar spune că aceasta este de doi ani iar cei care nu au grijă de tablete vor 

răspunde pentru distrugerea lor. Domnul Gândilă susţine că tabletele funcţionează 

bine.Secretarul dă citire textului final al Hotărârii, domnul preşedinte supune la vot iar 

HCL nr.37/2020 este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctual 5 domnul primar dă citire Proiectului de Hotărâre şi referatului de 

aprobare explicând necesitatea împuternicirii de a vota în AGA, nu sunt discuţii iar 

HCL nr.38/2020 este adoptată în unanimitate. 

După epuizarea Ordinii de Zi domnul Gândilă întreabă despre demersurile 

primarului privitoare la introducerea apei şi canalizării, domnul primar explică faptul că 

UAT este cuprins în Master planul derulat la nivel judeţean şi speră că într-un orizont de 
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4 ani să înceapă lucrările iar la canal este în curs de elaborare un proiect, iar în privinţa 

introducerii apei  nu se putea desprinde din master plan întrucât comuna nu a fost 

eligibilă separat din cauza numărului populaţiei. Domnul Gândilă în replica spune că 

alte comune au făcut demersuri şi au reuşit să intoducă apa domnul primar răspunzând 

ca în 4 ani şi dânsul a făcut destule. Doamna Varga Rebeka întreaba dacă se va asfalta 

înainte de intoducerea apei şi a canalului, intrebare la care şi domnii consilieri Lupşa 

Vasile Sorin şi Tânţă spun că nu ar fi o ordine logică. Domnul primar spune că în funtie 

de cum va primi finanţarea iar secretarul completeaza că e complicat să renunţi la o 

finanţare pe considerentul că vei primi o alta ulterior deşi ordinea logică ar fi apă, canal 

şi apoi asfaltare. Deasemenea doamna Rebeka sustine că sunt probleme cu apa în satul 

Odrihei domnul Gândilă propunând să se foreze puţuri în comună, consiliul local să 

adopte o hotărâre şi să însărcineze primarul să o aducă la îndeplinire. Domnul primar 

susţine că aceste puturi pot fi forate doar pe domeniul public iar secretarul spune că 

dupa o analiză temeinică se pot cuprinde sume în bugetul pentru anul viitor. 

In final domnul Gândilă spune că nu sunt postate declaraţiile de avere pe sit-ul Primăriei 

şi că sit-ul trebuie actualizat la care secretarul sustine că absolut toate declaraţiile anuale 

sunt postate pe site şi din anii anteriori iar dacă vor trebui făcute actualizări se vor face. 

Doamna Varga întreabă dacă s-au rezolvat problemele legate de conductele care 

traversau trotuarul din satul Coroi şi lăsau impresia unei calităţi precare a lucrării la care 

domnul primar răspunde că da şi mai asteaptă mutarea unui stâlp deţinut de către SC 

electrica pentru a putea face şi recepţia acestui trotuar.Domnul Lupşa susţine că ar trebui 

adoptată o notă mai pacifist discuţiilor întrucât este perioada sărbătorilor la care 

secreatrul spune că trebuie din start lămurite unele lucruri indifferent că sunt sărbători. 

 Domnii consilieri îşi adresează urări dupa care  domnul preşedinte declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                Contrasemnează : Secretar general, 

       Tănasă Mircia                                         Pop Mircea 

 

 

 


