PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2016 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.108 /2016 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 consilieri
din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Baciu Ioan, Danea
Marius şi Kis Tibor. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul
Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din 23 februarie 2016 şi procesul verbal al şedinţei
extraordinare din 03 martie 2016. Procesele verbale sunt aprobate cu
unanimitate de voturi.
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Moldovan Vlăduţ, preşedinte de
şedinţă.
Dl. Moldovan Vlăduţ prezintă ordinea de zi a şedinţei.
În continuare se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Oniga Ioan: Este legal?
D-na Suciu Silvia: Da.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Pentru ce se aloca cei 4.000 lei la Asistenţă
socială?
D-na Suciu Silvia: Pentru microbuz, se face o reparaţie mai mare.
Dl. Toderici Ioan: S-a făcut o greşeală la rectificarea bugetului de data
trecuta cu casa din Târnăvioara, în loc de nr.31 s-a pus nr.37 dar, casa
de la acest număr a fost renovată.
D-na Suciu Silvia: Din câte ştiu s-a revenit asupra problemei.
Dl. Toderici Ioan: Casa cu nr.31 este particulară, casa cu nr.37 s-a
renovat şi modernizat anul trecut, faţada şi acoperişul.
D-na Suciu Silvia: Acum nu am datele la mine să văd exact, dar nu s-a
lucrat nimic încă. Scrie reparaţii capitale casa nr.37.
Dl. Toderici Ioan: S-au făcut.
D-na Suciu Silvia: Trebuie să discutăm, să vedem şi să modificăm dacă
e greşit.
Dl. Oniga Ioan: Nu căutăm vinovaţi, vrem doar să se rezolve problema.
Dl. Toderici Ioan: Sunt 2 case în Târnăvioara cu chiriaşi, aparţin
primăriei, o să vă spun numărul de casă în şedinţa următoare.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
Planului de analiza şi acoperire a riscurilor în oraşul Copşa Mică
Domnul Pop Sorin, inspector protecţie civilă, prezintă proiectul de
hotărâre.
Dl. Toderici Ioan: Să nu fie nevoie.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Am participat la exerciţiile lor şi au ieşit foarte
bine.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere pe domeniul
public şi privat al oraşului Copşa Mică
Domnul Buta Claudiu, referent urbanism, prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Până la ce ora au voie să funcţioneze?
Dl. secretar: Până la ora 23, conform regulamentului aprobat prin
hotărâre de consiliu.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Nu se poate modifica ora?
Dl. secretar: Dacă se modifica regulamentul, se poate.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Până la ora 24.
Dl. Comiza Cornel: Noi trebuie să ne gândim, să nu apară alte
probleme.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Vine vara, oameni stau mai mult afară.
Dl. Oniga Ioan: Câţi agenţi sunt?
Dl. Pop Viorel: Sunt 2 cereri.
Dl. Buta Claudiu: Da, sunt 2 cereri pentru amplasare terase sezoniere.
Dl. Oniga Ioan: În ce zonă?
Dl. Buta Claudiu: În str. Colonia Laborator şi Aleea Salcâmilor.
D-na Monoranu Mirela: În Laborator tot cu acelaşi domeniu de
activitate?
Dl. Buta Claudiu: În funcţie de unitatea economică.
D-na Monoranu Mirela: Dar Bianca are aprozar acolo.
Dl. Buta Claudiu: Nu ştiu dacă e aprozar, comerţ cu amânuntul,
probabil.
D-na Monoranu Mirela: Deci nu e crâşmă.
Dl. Buta Claudiu: Nu contează, alimentaţie publică.
Dl. Toderici Ioan: Dacă e alimentaţie publică ar trebui să aibă acelaşi
program, unii îl pot prelungi.
Dl. Buta Claudiu: În funcţie de orar.
Dl. secretar: Poate reface acordul.
Dl. Oniga Ioan: Şi orarul trebuie aprobat de primărie?
Dl. Buta Claudiu: Regulamentul e la modul general.
Dl. Oniga Ioan: Am înţeles.
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Dl. Toderici Ioan: Trebuie să facem o hotărâre în care să se stabilească
un program, iar cei care doresc prelungirea programului, în baza unei
cererii să se aprobe.
D-na. Monoranu Mirela: Dar sigur până la ora 23. Dacă tot vrem să-i
ajutăm, să-i ajutăm.
Dl. Toderici Ioan: Să stabilim programul şi dacă se cere prelungirea, se
aprobă.
Dl. Buta Claudiu: Dacă se schimbă orarul prin hotărâre regulamentul
nu trebuie schimbat. În regulament au obligaţii, dacă nu le respectă
sunt sancţionaţi de Poliţia Locală. La a doua abatere se poate închide
localul.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
licitaţie publică cu strigare a păşunilor din domeniul privat al
oraşului Copşa Mică
Domnul Ciobotă Marcel, consilier agricol, prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Pop Viorel: S-a discutat în comisia de buget-finanţe şi comisia nu a
acordat aviz favorabil în forma care este. Propunem adăugarea unui nou
articol prin care să se stabilească preţul minim de pornire la licitaţie de
105 lei.
Dl. secretar: Nu se poate, pentru că preţul trebuie format din cantitatea
totală de masă verde înmulţit cu preţul pe care îl comunică Consiliul
Judeţean, adică de 0,08 lei/kg.
Dl. Pop Viorel: E stabilit.
Dl. secretar: Dacă aveam amenajament pastoral, încă nu avem, se
stipula ce obligaţii are chiriaşul. Dacă face o lucrare pe banii lui, atunci
se scade din chirie. Încă nu putem face alt preţ.
Dl. Pop Viorel: Deci preţul de pornire rămâne acelaşi?
Dl. secretar: Da, aşa e legal.
Dl. Pop Viorel: Anul trecut cum a fost făcută închirierea?
Dl. secretar: Acum 2 ani se putea preţul mai mic.
Dl. Ciucă Marius: Anul trecut cum s-a făcut?
Dl. secretar: Anul trecut nu a fost.
Dl. Pop Viorel: Deci nu a fost hotărâre?
Dl. secretar: In 2014 s-a adoptat hotărârea. După legislaţia de atunci se
forma altfel preţul.
Dl. Pop Viorel: Şi acum nu te mai lasă.
Dl. secretar: Acum s-a schimbat legea şi scrie cum se calculează. De
aceea acum facem pe 1 an. Până la anul o să avem şi amenajament
pastoral şi atunci se ştie clar şi vom putea face pe 7 sau 10 ani. Acum
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nu putem, dacă facem alt preţ s-ar putea să avem probleme cu Curtea de
Conturi.
Dl. Ciucă Marius: Şi masa asta la ha nu poate fi de 2.000 kg? De ce
4.500 kg? E probată? Ştiţi că avem cele mai proaste păşuni?
Dl. Ciobotă Marcel: Vă spun cum se calculează cantitatea de masă
verde la hectar. Se ia o ramă metrică de 1 mp, se coseşte tot şi se
cântăreşte. Vi se pare mult o cantitate de 350 gr. masă verde la mp? Asta
e minimum. Deci 350 gr. ori 10.000 mp este 3.500 kg la ha.
Dl. secretar: La anul dacă în amenajamentul pastoral nu scrie că
chiriaşul trebuie să facă lucrări, preţul va fi acelaşi, aşa scrie în lege.
Consiliul Judeţean adoptă anual o hotărâre în care se stabilesc preţurile
în judeţ.
Dl. Ciobotă Marcel: O păşune bună merge de la 10.000 kg masă verde
la ha iar una însămânţată de la 20.000 kg la ha. Nu putem compara
păşunile, sunt alte preturi.
Dl. Comiza Cornel: Dacă e lege, aşa e.
Dl. Ciucă Marius: Nu e lege domnule viceprimar. De exemplu la Răşinari
preţul de plecare la păşuni e de 200 lei, e vorba de zona alpină. Eu nu
am nimic împotrivă, dar la 360 lei nu o să se înscrie nimeni la licitaţie şi
100 lei a fost mult pentru micii noştri crescători.
Dl. secretar: Dacă vreţi adoptaţi hotărârea cu preţul de 105 lei, dar o să
fac obiecţiuni la hotărâre. Nu ştiu ce au făcut cei de la Răşinari.
Dl. Ciucă Marius: Mie mi se pare exagerat 360 lei şi chiar 400 lei la ha.
Trebuie să plăteşti şi impozitul 100 lei la ha, ajungi la 500 lei. Eu zic ca
masa verde se poate calcula altfel.
Dl. Ciobotă Marcel: Acesta e modul de calcul, cum să calculez altfel?
Dl. Ciucă Marius: Dumneavoastră aţi văzut cum arată păşunile?
Dl. Ciobotă Marcel: Bineînţeles că am văzut.
Dl. Ciucă Marius: Animalele vin moarte de foame de pe păşune, oameni
acasă trebuie să le dea supliment.
Dl. Ciobotă Marcel: Acum dumneavoastră vorbiţi din postura
crescătorului de animale, înţeleg.
Dl. Ciucă Marius: Da.
Dl. Ciobotă Marcel: Dumneavoastră aţi hotărât preţul?
Dl. Ciucă Marius: Eu nu hotărăsc preţul, nu am interes. Poate să fie şi
un leu dar eu vă spun că e foarte mult, pentru că oamenii anul trecut,
cei care au închiriat în Copşa Mică au spus că e exagerat de mult 200 lei
la păşunile pe care le avem. Nici nu au plătit impozitele, aşteaptă
subvenţia.
Dl. Ciobotă Marcel: Sigur că au plătit.
Dl. Ciucă Marius: Nu sunt plătite, vă spun eu.
Dl. Toderici Ioan: În oraş nu se împart prima data la cei care au
animale de pe teritoriul oraşului?
Dl. Ciobotă Marcel: Numai de ei vorbim.
Dl. Toderici Ioan: Ce rămâne suplimentar să dăm la alţii.
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Dl. Ciobotă Marcel: Nu rămâne suplimentar. Avem o suprafaţă de 65 ha
maxim, pe care am împărţit-o pe trupuri de hotar cu suprafeţele
respective, în funcţie de animalele pe care le au crescătorii. Sunt 5
crescători care au solicitat păşune. Numai localnici.
Dl. Ciucă Marius: Până acum s-a făcut cu atribuire directă, da?
Dl. Ciobotă Marcel: Dacă s-a schimbat legea.
Dl. Ciucă Marius: Acum se face licitaţie, de ce să nu plecăm de la 100
lei?
Dl. secretar: Repet, legea spune că preţul se formează din cantitatea de
masa verde înmulţită cu preţul per kg pe care îl comunică Consiliul
Judeţean, 0,08. Din asta se poate scădea, dacă chiriaşul face lucrări
acolo şi se pot cuantifica, se scade din chirie, dacă nu, rămâne la fel.
Dl. Pop Viorel: Şi există o cantitate minimă pe mp pe care poţi să o pui
pe hotărâre? Deci mai puţin nu se poate?
Dl. Ciucă Marius: 4.500 kg de masa verde e minim?
Dl. Pop Viorel: Poţi să pui 200 gr. la mp?
Dl. Ciobotă Marcel: Asta e baza de calcul. Putem merge când e
vegetaţie, facem măsurătorile şi vedem cât e. Eu vă garantez că mai
puţin de atât nu există.
Dl. Pop Viorel: Se face o medie?
Dl. Ciobotă Marcel: Normal că se face o medie.
Dl. Pop Viorel: Asta de 350 gr. O putem face si de 200, nu? Nu primesc
nici un răspuns, pe cine să întreb?
Dl. Ciobotă Marcel: Eu v-am dat acest calcul pentru că am considerat
că este cantitatea minimă.
Dl. Pop Viorel: Aşa ai considerat dumneata, eu consider 200 gr. nu 350
gr.
Dl. Ciucă Marius: Alte localităţi au considerat 2.000 kg. la ha.
Dl. Pop Viorel: Şi atunci care o luăm de bună? Pe a mea de 200 sau
350?
Dl. Ciucă Marius: Avem 5 crescători în Copşa Mică, în Târnăvioara,
trebuie să le dăm o şansă şi lor.
Dl. Comiza Cornel: Dacă legea spune că se înmulţeşte cu 0,08, nu se
poate umbla la acest preţ.
Dl. Toderici Ioan: Trebuie să-i sprijinim.
Dl. Comiza Cornel: Îi sprijinim dar nu putem să le dăm păşunat fără
bani. Toata lumea vrea ceva să nu plătească sau să plătească puţin.
Dl. Ciucă Marius: Totuşi 100 lei şi cu 100 lei impozit eu zic că e o sumă
rezonabilă. Vorbim de preţul de plecare, nu vorbim de licitaţie.
Dl. secretar: În acest moment nu putem vota alt preţ decât cel pe care îl
avem în raport.
Dl. Pop Viorel: Vreau să spun ce am spus în hotărârea comisiei,
propunem o reevaluare a păşunatului cu persoane interesate.
Dl. Ciobotă Marcel: O reevaluare a păşunatului nu se poate face acum,
încă nu este masă verde. Noi am făcut asta acum 2 ani când am
închiriat. Acum nu este vegetaţie.
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Dl. Pop Viorel: O facem în iunie şi luăm banii atunci.
Dl. Ciucă Marius: O facem pentru anul viitor.
Dl. secretar: Oricum numai pe 1 an este.
Dl. Ciucă Marius: Păşunile se dau pe 5 ani.
Dl. secretar: Pe 7 ani sau 10 ani.
Dl. Ciucă Marius: Să poată să-şi facă omul un calcul să nu se trezească
la anul că rămâne fără păşune.
Dl. secretar: Încă nu avem amenajamentul pastoral. Dacă aşteptam,
pierdeam anul acesta şi am zis să facem acum pe 1 an.
Dl. Comiza Cornel: Trebuie să facem că vin oamenii să închirieze.
Dl. Ciucă Marius: La sumele astea nu o sa vina nimeni. O să îşi aducă
caprele în faţa primăriei să păşuneze.
Dl. Comiza Cornel: Nu vin în faţa primăriei, se duc în păşunat.
Dl. Ciucă Marius: Nu ştiu dacă mai păşunează dacă îl dă la unul care
are 1.000 de oi.
Dl. Toderici Ioan: Acolo deasupra de biserică cine a licitat?
Dl. Ciobotă Marcel: Anul trecut a avut Todoran.
Dl. Toderici Ioan: Nu a fost nici o zi acolo dar subvenţie a luat.
Dl. Ciobotă Marcel: Asta e problema lui.
Dl. Toderici Ioan: Nu se poate intervenii?
Dl. Ciucă Marius: Nu.
Dl. Ciobotă Marcel: Nu.
Dl. Toderici Ioan: Convenţia de la Strasbourg spune clar, dacă nu
păşunează i se ia.
Dl. Ciucă Marius: Aici cei de la APIA trebuie să-l verifice.
Dl. Toderici Ioan: Asta e, trebuie să-l verifice. Legea păşunilor spune că
toate păşunile cuprinse în registrul agricol în 2007 trebuie să-şi păstreze
destinaţia de păşune. Motodromul trebuie dat înapoi pentru ca s-a făcut
ilegal. Tot ce a fost în 2007 în registrul agricol înregistrat ca păşune
trebuie să rămână păşune.
Dl. Comiza Cornel: Cei care solicită păşunat să fie din Copşa Mică.
Dl. secretar: Am scris că dacă nu se închiriază celor din oraş pot să vină
şi alţii.
Dl. Ciucă Marius: Domnule viceprimar la preturile astea nu o să fie.
Dl. Oniga Ioan: O să refuze.
Dl. Ciobotă Marcel: De aceea am împărţit păşunatul pe 5 trupuri pentru
că avem 5 crescători. Am discutat cu ei, am stabilit şi preţul.
Dl. Comiza Cornel: Deci sunt 5 care au solicitat păşune.
Dl. Ciucă Marius: Ei s-au bazat pe preţul de anul trecut de 100 lei. La
preţul acesta se mai putea adăuga ceva de bun simţ.
Dl. secretar: Dacă s-a schimbat legea între timp.
Dl. Toderici Ioan: Un 5% se mai putea adăuga. 120 lei preţul de pornire
la licitaţie.
Dl. Oniga Ioan: Şi acum cum depăşim acest moment?
Dl. Taifas Tudor: Mergem mai departe.
Dl. secretar: Comisia dă aviz nefavorabil, nu?
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Dl. Pop Viorel: Comisia cere reevaluarea păşunatului.
Dl. secretar: Specialistul spune că nu se poate face reevaluare acum.
Dl. Pop Viorel: Facem în iunie, îl închiriem atunci.
Dl. Ciobotă Marcel: Prejudiciem oamenii, nu putem, nu au unde
păşuna, nu pot depune actele la APIA.
Dl. Comiza Cornel: Le înfrânezi activitatea.
Dl. Ciucă Marius: Facem o şedinţă extraordinară.
Dl. Toderici Ioan: Legea reglementează preţul.
Dl. Ciucă Marius: Licitaţia se poate face.
Dl. Ciobotă Marcel: În mod sigur va fi calitatea mai bună.
Dl. Pop Viorel: Scrie undeva că numai în iunie se poate face?
Dl. Ciobotă Marcel: În iulie atunci sau în mai.
Dl. secretar: Scrie că trebuie făcută până la 1 martie hotărârea. Oricum
e depăşit termenul, am crezut că se finalizează amenajamentul pastoral.
Dl. Pop Viorel: Mai bine discutam anul trecut.
Dl. secretar: Erau închiriate păşunile, nu puteam.
Dl. Pop Viorel: Ştiind că se termină închirierile trebuia să ne gândim
mai repede.
Dl. Ciobotă Marcel: Nu puteam pentru ca numai de anul trecut din
toamna-iarna s-au impus amenajamentele pastorale. Din 68 localităţi
sunt făcute 10 în judeţ. Noi suntem al 10-lea în stadiu de definitivare.
Dl. Comiza Cornel: Asta nu afectează cu nimic pe cel care are vaci şi oi.
Dl. secretar: S-ar putea să afecteze, să stipuleze că trebuie să lucreze
ceva acolo şi să-i scadă din chirie.
Dl. Toderici Ioan: Face o colibă zidită.
Dl. secretar: Ce scrie în amenajament.
Dl. Ciucă Marius: Există primării în care preţul a plecat de la 100 si
ceva de lei.
Dl. secretar: Eu nu pot redacta hotărârea, în funcţie de preţul adoptat
în alte UAT-uri .
Dl. Ciucă Marcel: Dacă vreţi vă pot aduce documente. Preţul e exagerat
de mare.
Dl. Toderici Ioan: Ca de obicei toate preţurile în Copşa Mică.
Dl. Ciucă Marius: Dacă doriţi eu vă aduc de la 10 primării documentele.
Nu discutăm de preţul la care se ajunge la licitaţie, discutăm de preţul
de pornire.
Dl. secretar: Eu v-am zis cum se formează preţul, conform legii.
Dl. Ciucă Marius: Poate să ajungă la 500 lei, 1.000 lei dar preţul de
pornire e foarte mare.
Dl. secretar: Din punct de vedere legal, dacă acum votaţi ceva eu o să
fac obiecţiuni. Conform legii preţul se stabileşte cantitatea în kg de masă
verde înmulţit cu 0,08, din care se scade contravaloarea lucrărilor făcute
de chiriaş.
Dl. Toderici Ioan: Recalculăm la 200 gr mp. ori 0,08 se aprobă
hotărârea şi gata.
Dl. secretar: Nu putem modifica raportul.
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Dl. Toderici Ioan: Schimbăm cantitatea.
Dl. Ciucă Marius: Ce se întâmplă dacă nu se înscrie nimeni la licitaţie?
Dl. secretar: Din punctul meu de vedere nu se face licitaţie.
Dl. Ciucă Marius: Primăria nu mai închiriază?
Dl. secretar: Aşa o să fie, nu mai închiriază.
Dl. Ciucă Marius: Şi atunci de ce să nu punem un preţ rezonabil?
Dl. secretar: Se poate, dar o să fie probleme la controalele efectuate de
Curtea de Conturi.
Dl. Ciucă Marius: Dăm cu subsemnatul la curtea de conturi.
Dl. secretar: Dacă adoptaţi hotărârea cu preţul domnului Ciucă, o să
fac obiecţiuni de legalitate.
Dl. Ghiorcoş Ioan: După umila mea părere, ce pricep eu, 1 mp nu poate
să fie la vremea asta mai puţin de 300 gr. mp şi dacă legea spune cât e
mp, cum a zis şi domnul Ciobotă, masa verde aleatoriu eu cred că va
creşte.
Dl. Toderici Ioan: Nu spune legea câţi metri pătraţi.
Dl. Ghiorcoş Ioan: Asta e părerea mea, nu cred că mai jos. Să amânăm
totuşi.
Dl. Comiza Cornel: Omul vrea şi tu nu ai de unde să-i dai că nu e
aprobat de Consiliul Local.
Dl. Ciucă Marius: Domnule viceprimar oricum nu iau la preţul acesta.
Dl. Ghiorcoş Ioan: Acel om care face licitaţie nu-şi scoate banii la
subvenţie?
Dl. Ciobotă Marcel: Ba da, îşi achită din subvenţie. Acesta este scopul,
de aceea se dă subvenţie. Se dă să poţi cumpăra păşunat, să le dai
animalelor de mâncare, să le întreţii. Acesta e scopul subvenţiei, nu
altul.
Dl. secretar: Comisia da aviz nefavorabil?
Dl. Pop Viorel: Nu nefavorabil, favorabil cu reevaluarea păşunatului, cu
propunerea respectivă, când se poate face.
Dl. secretar: Supunem la vot cu propunerea şi asta înseamnă că nu se
închiriază până nu facem reevaluarea. Se poate face reevaluarea Marcel?
Dl. Ciobotă Marcel: Acum nu.
Dl. Pop Viorel: Când se poate, se poate anul acesta?
Dl. Ciobotă Marcel: Bineînţeles că se poate, dar prin asta crescătorul de
animale a pierdut.
Dl. Pop Viorel: Se poate vota şi cu aviz nefavorabil.
Dl. secretar: E consultativ avizul, nu obligatoriu.
Dl. Comiza Cornel: Există 2 variante: 1 – să nu votăm, 2 - putem vota şi
vedem dacă sunt candidaţi la licitaţie.
Dl. Ciucă Marius: Domnule viceprimar, dacă nu sunt candidaţi din
Copşa vin cei din Târnava şi ai noştri rămân fără păşuni. Dacă doriţi
lucrul acesta votăm hotărârea. Aşa se va întâmpla.
Dl. Ciobotă Marcel: Vă mai spun un aspect, păşunatul nostru este
foarte dispersat, nu ai cum să te deplasezi dintr-un hotar în altul. Unul
singur nu poate să ia tot păşunatul.
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Dl. Ciucă Marius: În acest caz rămân păşuni neînchiriate.
Dl. Ciobotă Marcel: Se poate.
Dl. Ciucă Marius: Şi primăria va pierde, asta s-a întâmplat şi anul
trecut. A luat cineva terenul din Copşa Sat?
Dl. Ciobotă Marcel: Tot s-a dat anul trecut la proprietarii noştri de
animale.
Dl. Ciucă Marius: Nu l-au luat proprietarii, l-a luat Todoran.
Dl. Ciobotă Marcel: Todoran l-a luat pe acesta.
Dl. Ciucă Marius: Şi în Târnăvioara tot Todoran.
Dl. Ciobotă Marcel: În Târnăvioara l-a luat Negru.
Dl. Ciucă Marius: Terenurile trebuie întreţinute să iei banii.
Dl. secretar: Deci propunerea comisiei nu se poate aplica din punct de
vedere tehnic. Propun să se voteze cum e. Dacă nu vine niciun crescător
din Copşa Mică, facem pentru cei din afară.
Dl. Ciucă Marius: Dar ce facem cu ai noştri?
D-na Monoranu Mirela: Ai noştri de ce nu vor şi cei din Târnava da?
Dl. Ciucă Marius: Pentru că cei din Târnava au 500 de oi şi alt potenţial
financiar.
Dl. Taifas Tudor: Aţi spus ca s-a împărţit în 5 parcele.
Dl. Ciobotă Marcel: Eu am spus clar, subvenţia e pentru a achita
datoriile.
Dl. Pop Viorel: Dacă subvenţia e 79 euro la ha, preţul depăşeşte 100
euro.
Dl. Ciucă Marius: Subvenţia sunt banii cu care producătorul trebuie să
se dezvolte. Dacă nu-i sprijinim atunci ce facem? Propun să fie închiriate
numai celor din oraşul Copşa Mică.
Dl. secretar: Dacă se votează. Propune domnul Ciucă să se scoată de la
vot articolul cu cei care sunt din afara oraşului, să nu poată închiria.
Dl. Ciucă Marius: Să nu închirieze persoane din alte localităţi.
Dl. Comiza Cornel: Preţul rămâne acelaşi şi vedem într-un an de zile ce
va fi.
Dl. Ciobotă Marcel: La anul avem amenajamentul gata.
Dl. Ciucă Marius: Ce se întâmplă dacă nu se înscrie nimeni?
Dl. Ciobotă Marcel: Nu licitam, nu avem cum.
Dl. Ciucă Marius: În Micăsasa preţul de plecare la licitaţie pentru
păşuni e de 160 lei. E vorba de păşune de agromediu. Mulţi dintre
dumneavoastră nu ştiţi cum funcţionează subvenţiile. În Copşa Mică
subvenţiile sunt mici, nu poţi pune agromediu sau poate da. Pe
agromediu subvenţiile pot fi 200-300 euro chiar 400 euro în zona alpină.
E bătaie pe păşuni.
Dl. Ciobotă Marcel: Agromediu ce înseamnă? Curăţat păşunea, fără
muşuroaie, date îngrăşăminte chimice, făcută supraînsămânţare. De
aceea dau 300 euro.
Dl. Ciucă Marius: Da.
Dl. Ciobotă Marcel: La noi nu s-a făcut, de aceea am scos 300 gr la mp.
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Dl. Ciucă Marius: Anul acesta subvenţia e în jur de 78 euro, echivalent
la aceasta sumă şi trebuie plătit şi impozitul.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Supunem la vot hotărârea cu scoaterea articolului
în care persoanele din afara localităţii nu au voie să închirieze.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11
voturi pentru şi 1 abţinere – dl. Oniga Ioan.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a
oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2016-2017
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Ghiorcoş Ioan: Luna trecută domnul consilier Kis a vorbit despre
orarul căminelor culturale.
Dl. secretar: Unul s-au mai mulţi consilieri pot iniţia un proiect sau să
iniţieze primarul. Trebuie adoptată o hotărâre de consiliu.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru luna aprilie 2016
Dl. Moldovan Vlăduţ: Îl propun preşedinte pe domnul Pop Viorel.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţa închisă.
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Consilier Relaţii cu publicul
MATEI Iuliana
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