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Proces – verbal 

 Încheiat azi joi 29 septembrie 2022 cu ocazia derulării şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Coroisânmărtin, 

Sedinţa a fost convocată la data de 23 septembrie 2022 cu Dispoziţia primarului 

nr.188/2022. 

Sunt prezenți toți consilierii locali. Delegatul sătesc Deneş Florin participӑ 

deasemenea la ședințӑ. 

Domnul primar mulțumește domnilor consilieri cӑ au dat curs convocӑrii și 

precizeazӑ cӑ Ordinea de Zi se impune a fi suplimentatӑ iar secretarul detaliazӑ cӑ nu a 

fost nevoie de o convocare de ȋndatӑ așa cum a solicitat conducerea ADI Ecolect Mureș, 

consiliul local era deja convocat ȋn ședințӑ ordinarӑ ȋnsӑ se impune introducerea pe 

Ordinea de zi a celor doua puncte ȋntrucȃt cu data de 4 noiembrie actualul operator de 

salubritate din zona 6 Bӑlӑușeri a notificat cӑ nu va mai ridica deșeurile iar Asocoația 

din care face parte și uat Coroisȃnmӑrtin trebuie sӑ gӑseascӑ de urgențӑ soluții pentru a 

nu rӑmȃne cu deșeurile ȋn comunӑ.  Domnii consilieri sunt de acord cu suplimentarea 

Ordinii de Zi astfel cӑ domnul președinte Gȃndilӑ Doru supune la vot :   
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a unui imobil şi 

completării inventarului bunurilor care aparţin Domeniului privat al comunei 

Coroisânmărtin. 

2. Proiect de Hotӑrȃre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ-

teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”. 

3. Proiect de hotӑrȃre privind avizarea Documentației de delegare temporară - până 

la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă contractul de delegare  

a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor 

fluxuri de deșeuri și operarea staţiei de transfer Bălăușeri, componente ale 

serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS 

Mureș) –Zona 6 Bălăușeri. 

4. Proiect de hotӑrȃre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deşeuri și operarea staţiei de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de 

salubrizare al județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor Municipale Solide din județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 6 

Bălăușeri.        

Ordinea de Zi este adoptată cu unanimitate de voturi. 

Secretarul dӑ citire procesului-verbal al ședinței anterioare care este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

Se trece la primul punct privind ȋnscrierea ȋn Cartea Funciarӑ a unui imobil, 

domnul primar dӑ citire proiectului de hotӑrȃre și evidențiazӑ faptul cӑ prin proiectul pe 

care dorește crearea cadrului legal pentru amenajarea capelei mortuare din satul 
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Coroisȃnmӑrtin, locația fiind situatӑ ȋn proximitatea cimitirului și va putea fi utilizatӑ de 

cӑtre toate confesiunile religioase. Avȃnd ȋn vedere cӑ subiectul a mai fost discutat și cu 

alte prilejuri, nu sunt discuții, astfel domnul președinte supune la vot HCL nr.27/2022 

se adoptӑ cu unanimiate de voturi. 

Pentru punctul 2 privind aprobarea retragerii unor uat din ADI Aqua Invest   

Mureș domnul primar dӑ citire proiectului de hotӑrȃre și explicӑ faptul cӑ retragerea 

acestor uat nu influențeazӑ bunul mers al acțiunilor de aducțiune a apei ȋn zona noastrӑ 

și sperӑ ca resursele financiare care erau alocate initial acestor uat sӑ se redistribuie 

celor rӑmase ȋn forma asociativӑ. Nu sunt discuții HCL nr.28/2022 se adoptӑ cu 

unanimitate de voturi.  

 Se trece la punctul 3 privind delegarea temporarӑ a serviciului de salubrizare la 

care secretarul furnizeazӑ informațiile importante din cuprinsul documentației care deși 

a fost pusӑ la dispozitia comisiilor este foarte stufoasӑ, astfel precizeazӑ cӑ la punctual 3 

este vorba de aprobarea unei delegӑri temporare pentru o perioadӑ estimatӑ de 18 luni 

premergӑtoare licitației propriu-zise, secretarul completȃnd cӑ pentru data de 30 este 

deja convocatӑ AGA ȋntrucȃt operațiunile necesitӑ celeritate ȋn vederea eliminӑrii 

riscului de a rӑmȃne cu deșeurile ȋn UAT- uri. Nu sunt discuții HCL nr.29/2022 se 

adoptӑ cu unanimitate de voturi. 

 La punctual 4 domnul primar dӑ citire Proiectului de hotӑrȃre și explicӑ cӑ este 

vorba de aprobarea documentației pentru licitația propriu-zisӑ pe o perioadӑ mai lungӑ. 

Se subliniazӑ faptul cӑ fӑrӑ distribuirea pubelelor și a sacilor cӑtre cetӑteni colectarea 

selectivӑ nu se va putea face, domnii consilieri nӑdӑjduind cӑ firma care va cȃștiga 

licitația sӑ trateze aceastӑ activitate cu mai multӑ responsabilitate. Nu sunt alte discuții 

se supune la vot HCL nr.30/2022 se adoptӑ cu unanimitate de voturi. 

 Dupӑ parcurgerea Ordinii de Zi domnul Lupșa Vasile Sorin ȋntrebӑ cȃnd se 

finalizeazӑ lucrӑrile la parcul de joacӑ ȋntrucȃt au ȋnceput de o jumӑtate de an? Domnul 

viceprimar spune cӑ deja se distruge și ce s-a montat iar la prinderea ȋn beton a 

obiectelor de joacӑ unii nu au avut rӑbdare sӑ se ȋntӑreascӑ betonul astfel cӑ au necesitat 

remontarea. Domnul Lupșa sugereazӑ cӑ ȋn baza imaginilor de pe camerele de filmat 

șeful se post sӑ aplice amenzi contravenționale pentru cei care distrug și cӑ este 

inabmisibil sӑ nu se facӑ nimic pentru cӑ unii distrug, iar domnul primar, ȋn replicӑ, 

spune cӑ amplasarea camerelor și chiar sanctiunile nu tin loc de educație și buna creștere 

fiind  suparat pe unii cetӑțeni care sunt adepți ai distrugerilor. 

  

Nemaifiind alte discuții ședința se ȋncheie. 

 

 

 

Președinte de ședințӑ,                                                   Contrasemneazӑ, 

Gandilӑ Doru                                             Secretar general : Pop Mircea 
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