JUDtrľUL SIBIU
coMUNA TILIŞCA - coNsILIUL LocAL
Proces

-

verbal încheiatazi data de 14 maľtie 2OI7 în
şedinţa ordinară a

Consilĺului Local al Comunei Îlişca.
Şedinţaîncepela ora !4,OO.

Consiliul locaĺ a fost convocat

înscris prin

Dispoziţia Primarului

nr.

45/L0.03.20L7, Întemeiul art. 39 din Legea nr' 2Isĺ2oO1 privind aáministraţia
publică
locală, republicată.
Pafticipă dl Prjmaľ V-asile Cîmpean, dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na
Secretar
Maria Morar şi consilierĺi: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Ciorogarĺu Vasile
Mihai, Dobră
Ioan, Miclăuş P. Ioan, Räceu Dumitru, dl Mihaiu ouńitru ĺóma Mihăilescu
Sarafie
şi
Dumitru, dl Nistor llĺe, iar dl Mĺclăuş I. Ioan _ absent'
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al
şedinţeĺanterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de o1ganizare
fűncţioîareal consiliului
şi
local precum şi ale art. 42 alin 5 din Legea nr. z{slzoot privino ădministraçia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterĺoare'
D_na secretar - supun la vot procesul verbal al
şedinţei anterioare: Cine este
pentru -10? Împotrlyă - ? Áoçineri ? Procesul verbal al
şedĺnçeianterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Preşedintele de şedinţă d-| Bunea Nĺcolae: supun la vot ordinea de zi
în
conformitate cu prevederile art. 43 din Legea^nr.2I5l2Oöt privind administraţia publĺcă
locală, republĺcată : Cine este pentru -t-oz Împcitrivă ? A'bçineri? ordinea de
zl este
aprobată cu 10 voturi pentru. Vom trece la discuťarea proiecteior de pe ordinea
de zi.
Dna secretar: având învedere că trebuię validat un manđatde consilier rog
comisia de validare să se retragă pentru verificaŕea dosarului
şi întócńŕeá irocesului
verbal de validare.
Preşedintele comisiei de validare: am înclĺeiatprocesul verbal, dosarul este
în
regulăm am validat mandatul dlui NISTOR I
-IE - róprezentatul PSD.
Dna secretuľ
jurământului, Vă rog să venĺţiînfaţä cu mâna pe
9..'ă dau citire
şi
Bibĺie să spuneţi
:
'JUR''.
'primár:
Dl
o sä dau cĺtire proiectului de noťărâre privind validarea mandatului de
R ILIE, iniţiator primarui.
Cine este pentru aplobarea proiectului _ 10? Cine este
Proiectul a fost ap'obát
10 voturi pentru, un consĺlĺer

consil
împot
absen

nsilieri.

.u

j

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Llcal allComunei Tilişca nr. I412OI7 privind
validarea mandatuluĺ de consilier local a dluĺ Nĺstorillie'
Dl primar: o sä dau citire la restul proiećtelor de pe ordinea de zi. Având în
vede.re prezenţa reprezentantilor oS Miercuŕea Sibiuluĺ o sá dĺscuteń p.i.łul prĺvind
aprobarea decontulu.i şi bugetului depuse de către oS Mĺercurea privind activitatea
prestată înbaza contractelor de administrare a fondului forestier
al cbmunei precum si
stabilirea listei cu preţurile pentru vânzarea masbi lemnoase fasonate lu dŕu.
;;i;;
iniţiator

primarul.

]

lor O.S.

tidecontul
exploatare
nĺc. In anu
Dna secretar: referitor la aceste lucrări ar trebui ca consiliul local
să
depsre
şi
ce lucrări este vorba' Dacă se poate să se pună la aispózítie lĺ'i. iu ..áJă ştie
íucreri.
lar
din aceste an să prezentaţi întâilucrările consiliului 'locál si abia după aceea să
efectuaţi.
Dl contabil: aveţi o pădure mai tânără, iar lëmnul este mai ieftin.

le

1

Dna contabilă Iuga Marĺa: totuşi diferenţa faţäde ani precedenţi este foaľte
mare de la aproximativ 100.000 de lei cât primeam înftecut la 1.000 lói este
foarte
mult.

Dl Giangavela - rep oS Mĺercurea: dacă veniţi la fata loculuĺ veţi vedea care
este
situaţia, vom putea m9rge- împreunăc.u dvs prin toâte plantaţiile aiunci o să
vă daçĺ
şi
seama mai bine de ce ĺucrări am executat şi de ce lucrări este nevoie.
Dl Răceu Dumitru: la Boiţa as Vrea să văd contractul de acolo. Primarul de la
Boiţa spuen că primeşte o sumă fixă ánual, poate ar trebui
n.góčiËň şi Äoi un asľel
de contract.
'e
Dl contabil oS Miercurea: o să vă prezentărn
şi ce lucrări vom face înanul 2017.
Dl Bunea Nicolae: este chiar bătaie de_joc ce bani am primti pentru anul trecut,
cu toate lcurările executate nu cred că doar atât avem profit.
Dl Giangavela: pentru preţurile la lemnul de foc avem cele trei propuneri vă rog
să le studiaţĺ şi să aprobaţĺo variantă de preţuri.
Dl primar: am ales varianta cu preţul cel mai mic, însăînanul 2016 nu s-a dat
lemn nici la populaţie tot a fost pentru industrie şi tot nu avem nici un profit.
Dl contabil: înanul 2016 s-a tîiatfoaĺte puţin.
Dl Bunea Nicolae: noĺ nu beneficiem de nimic, iar oS Miercurea are tot felul de
beneficii de pe urma păduri noastre.
Dl Viceprĺmar: ideea este că trebuĺe să discutăm dinainte despre lucrările pe
care
doriţi să le executaţi, nu după ce aţi efeďuat lucrarea.
D-l Bunea Nicolae: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este
împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobaľ cu 10 voturi pentru, un consilier
absent, din totaluĺ de 11
S-a adoptat Hotărârea Consilĺului Local al ic6rnun"i Tilişca nr. 24l2OI7 privĺnd
aprobarea decontuluĺ şi bugetului depuse de către oS Miercurea privińd activitatea
prestată înbaza contractelor de adminĺstrare a foĺldului forestier al
c'omunei precum şi
stabilirpa lĺstei cu preţurile pentru vânzarea masei lémnoasefasonate la drum.';to.- '' ''
Dl primar: am chemat şi reprezentlnţii oSrSălişte deoarece
p'ońis lemne
pentru populaţie şi nu se face
'-uu
Dl Dumitrescu Mihai: am adus dou
sunt înaltä paľte, când termină vor veni a
paĺtizile de lemne este foarte greu accesibil
mine este să dăm la populaţie lemne pe
Dl Viceprimar: aţi începutsă t
lemnele înapä unde sunt şi acum.
Dl Răceu Dumitru. Eu propun să däm la cidaată şi sä dăm o cantitate mai
mică
să putem da la ceiînscrişipe
Dl Ciorogariu Vasile: nu putem să reziliem contractul ?
Dl Dumitrescu Mĺhai: dacă dati la cioată puteţi să scădeţi preţul la lemn.
şi
Dl prĺmar: să încercämo patidă şi la cioätă
cum merge.
Éá
Dl viceprimar: nu sunt de acord să dăm la cibaË.
Dl MĺcläuşP loan: acum deja este târziu, ;începevegetaţia nu se mai prea
şĺ
poate intra înpădure.
Dl Dumitrescu Mihai: toată lumea Vrea lemn.i
Dl Răceu Dumitru. Să începem cu 100 mc la;cioată, să doboare lemnul tot ocolul
silvic şi omul doar sä-l dărăburească şi să_| transpofte.
Dl Bratu Petru: veniţi c.u o jusĺificare de c'e vľeçi să dăm la cĺoatä.
Dna secretar: vă rog să justificaţi tegal de cd vreţi să dăm la cioaată, când
regula
este la drum auto.
Dl prĺmar: p!o-ĺe9t de hotărâre privind aprobárea bugetului de venituri
si cheltuieli
al comunei pe anul ŻOL7, iniţiator
:
Dna contabil: o să vă dau citĺre proiectului de buget pe fiecare capitol
şi activĺtate
în
D-l Bunea Nicolae: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este

consilieri.

nimic.

tabel.

I

]

I

u;il'

.

paľte.

primarul.
'

'

împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10
voturi pentru, un consilier
absent, din totalul de 11 consilierĺ.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului
nr. L5]2OI7 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a
D] primar: proiect de hotărâre
uale vu
vglv
de ç^E
executie ale
bugetului local, iniţiator primarul.
D-l Bunea Nicolae: Cine este
tru aprobarea proiectului - 10? cine este
-per
împotrivă - ? Abţineri _? Proiectul a fost
aprobatiu--ĺo voturĺ pentru, un consilier
absenţ dĺn totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului -ocal al Comunei TTlişca nr.
L6/2OI7 privind
aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului lócal.
Dl primar: proĺect de hotăráre privină aprobaráa listei cu lucrările
ce vor fi
executate înanul 20L7 pe raza Comunei ilişca, ini'tiatoi'jrimarul.
D-| Bunea Nicolae: Cine este pertru apŕobarea proiectului 10? Cine este
împotrivä- ? Abţineri _? Proiectul a fbst apronat cu -1o
voturĺ pentru, un consilier
absent, din totalul de 11 consilierĺ.
S-a adoptat Hotărârea Consiliuluĺ Local al'Comunei Tilişca
nr. L7l20L7 privind
aprobarea listei cu lucrările ce Vor fi executate înanul źoiĺp"
raia Comunäi lliş.u.
Dl Primar: dl Bunea Nicolae vrea sä continuăm cu drumul
de pe Cheĺa.
Dl Răceu Dumitru: ar trebui continuat drumul la Balte,
nu ě'tě
mine este
pentru cetăţeni.
Dl Bunea Nicolae. Sä ne gândim peste tot la oameni.
Dl Ciorogariu Vasile: până unde a fost proiectul cu
drumuld e la Balte ?
Dl Răceu Dumitru: până la
Dl primar: dl Răceu a plätit piaira
şi noi a|trebuit să umblăm după Băcilă să o
aducă deoarece nu a fost adusă toată. oacá tot ľdb'Ë;ă
mai facem,
r'|' vom
!vr' urv
aloca bani si
pentru

.o
privind

ń;il

Petrisor.

l

Neague.

i

Mihăilescu : şi la Rod trebuie făcut drumúl

GĘdiul Taurilor la ieşirea spre
.nur..',?'
'p'.
Dl prĺmar: proiect de hotärâre privind aprobarea documentaţiei
de avizare a
lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul oó investiľ: 7Reanilitarea,
modernizarea
si
eficientizarea sistemului de ĺluminat public, cómirňä
ĺlĺşca,
:udeţul
Sibiuţ
i
primarul.
';iË-i;:
ile arse,
ru aprbbarea proiectului - 10? Cine este
aprobat cu 10 voturi pentru, un consilier

Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. I8/2OI7 privind
avizare a lucrărilor ide intervenţie pentru obiectivul de
rnizarea şi eficienti_żarea sistemului' de iluminat public,
i

Pçobarea documentaţiei de avizare a
eŞtitii: 'Consolidare pod peste pârâul
arul.
ru aprbbarea proiectului - 10? Cine este
aprobat cu 10 voturi pentru, un consilier

S-a adoptat Hotărârea

Consilĺului

u

aprgbarea proiectului _ 10? Cine este
probat cu 10 voturi pentru, un consilier
I

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. ŻO12OL7 privind
aprobarea documentaţiei de avĺzare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de
investiţii:''Reabilitare străzi din Comuna Îlişcaşi satele afiliate,'.
Đl primar:^proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei studĺului de fezabilitate
pentru lucrarea: 'Tnfiintare distribuţie gaze naturale, Comuna Ţilişcaţ iniţiator primarul.
D-| Bunea Nĺcolae: Cĺne este pentru aprobarea proiećtului - 10? Cine este
împotrivă ? Abţineri _? Proiectul a fost aprobat cu 1ó voturi pentru, un consilier
absent, din totalul de 1l consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' ŻIl20L7 privĺnd
aprobarea achiziţiei studĺului de fezabilĺtate pentru lucrarea: tňĺinçare distribuţie gaze
naturale, Comuna Îlişca''.
Dl primar: proiect de hotărâre privind aprobarea achizĺţieiserviciuluĺ de
consultanţä externalizatä pentru seruicii de achiziţĺi publice directe, iniýator primarul.
D_l Bunea Nicolae: Cine este pentru aprobarea proiectuluĺ - ĺoz Cine este
împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 1ó voturi pentru, un consilier
absenţ din totalul de 11 consiĺieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. 22l2OL7 privind
aprobarea achiziţiei seruiciului de consultanţă exLernalizatä pentru servićii de achizitii
publice directe.
Dl primar: pľoiect de hotărâre privind acordarea unui mandat specĺal încadrul
AGA ADI îsociaţiade Apă'' Sibiu, învederea exercitării votului fávorabil privind
aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicĺi conexe de utilităţi publĺce, iniţiator

-

primarul.

D-| Bunea Nĺcolae: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este
împotrivă _ ? Abţineri _? Proiectul a fost aprobaţ cu 10 voturi pentru, un consilier
absent, din totalul de 11

i

consilieri.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Locali al Comunei T]lişca nr.
-de
I

23ĺ2OI7
privindacordarea unui mandat special încadrul AGA ADI îsocĺaţia Apă,, Sĺbiu,
în
vederea exercitärii v.otului favorabil privind aprobarea tarifelor póntru prästarea unor
seruicii conexe de utilităţi
i

Diverse:

cabană

publice.

.

Dl Bunea Nicolae: a cerut sä se pună afĺşcu Transalpina la dispensar.
Dl vĺceprimar: am comandat, urmează să le iinstalăm'
Dl Mihaiu Dumitru: ce vom face cu cabana de pe Vale ?
Dl viceprimar: ar trebui să facem un proiect să vedem cu putem face cu aceastä

Dl Răceu Dumitru: să facem drumul de pe Valea Drojdiilor, însăsă-l facă cei de la
OS Valea
Dl Bunea Nicolae: pe Valea Drojdiilor nu s-almai făcut nimic de multi ani.

Cibinului.
Cereri:

I

;

Dl prĺmar: avem cereri pentru scutirea de lą taxa de salubritate, réspectiv dl Clep
Trandafir - Rod.
Dl Bunea Nicolae. Supun la vot - nu se .ptobe.
Dl primar: cererea dlui lvănescu

Dl Bunea Nicolae. Supun la vot
Dl primar: cererea dlui Cozma.

-

-

unanimitate.

l

nu se aprobă.

Dl Bunea Nicolae. Supun la vot

aprobat în

Rod.

-

va aclĺita 5 lei pentru casa de vacantă
l

-

Dl primar: referitor la schimbul de terenuni întredl Turcu şi Comuna Tilişca vă
spun de pe acum că nu voi semna acest schimb. Er]l nu sunt de acord să se dea tóren în
schimb să rămână cum a fost până acum.
Nemaifiind alte probleme şedinţa i-a sfâţit la ora 16,00.
l

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR UAT

NICOLAE BUNEA

MARIA MORAR
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