JUDEŢUL SIBIU
coMUNA TILIŞCA- CoNSILIUL LocAL

consiliuir;io|:lrĹ,"3"ľ.|;J''+"''Ţ:.:zi data de 25 aprilie 2077 înşedinţa ordinară a
Şedĺnţaîncepela ora lą.oo.
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prĺvĺnd

ľ"'J'ţ?:'''''1Łi!."'"iul
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Maria Morar şi
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Dumitru, dl Ńistor llie,'dl
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Răc
úi

)umitru Greavu, d-na Secretar
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nr. 25/2077

privind

SALUBRIS Alba şi łĎl eco
eze contractul'
re de pe raza Comunei Tilişca,

D-l Bunea Nicolae: cine este pentru
aprobarea proiectului - 11? cine
_ ? Abţineri _z Proiéctuläiă.t
aprobat .u- ĺiuoturi pentru,
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S-a adoptat Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Tilişca

este
din totalul de 11

nr. 26l2Ot7 privind
raza ComuneĺTilişca.
rivind modificarea HCL nr 5l2or7
privind actuarizarea varorica
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Comunei Tilişca concesiońJă prín
contractuiáŢ'Ďulugur"
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D-l Bunea Nicolae: cine este pentru
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S-a adoptat Hotărârea ConsĺliuluĺLocal al Comunei

Îlişcanr. 27/2OI7 privind
actualizarea valorica a lunurilor din domeniul public
al
ntractul,oe oelelaie ă jestiunii serviciului de
alimentare cu

modif
Comu
apa si

ivind

al SA Sibiu.
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transport înComuna Tilĺşca, iniţiator
primarul'

D-l Bunea Nicolae: cine este pentru aprobarea proiectului
- 11? cine este
împotrivă- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobať
cu
11 voturi pentru, dĺn totalul de 11
consilierĺ.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Tllişca nr' 28/2OI7 privind
stabilirea normelor şi regimul contravenţiilor privind
óă'pooiri."u,'iĂtrąi""Ëä_ši
curetenia
comunei, păstrarea ordinii.$ liniştii publice, comeţ
şi tranlport înComuna Tilişca
5' ProĺecĽ de hotărâr-' prĺvind stabilireâ-unor reglementări pentru păşunatul
comunal
pe anul 20t7, initiator prĺmarul.
D-l Bunea Nicolae: cine este pentru aprobarea proiectului 11? cine este
împotrivă- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat
cu ĺt voturi pentru, din totalul de 11
consilieri.

S-a adoptat Hotărârea Consiliuluĺ Local al Comun li Tilişca
nr. 29/2OI7 privind
*uizorz'
6' Proiect de hotărâre prĺvind stabilirea cuantumuluĺ unor burse socĺale
acordate
elevilor Şcolĺĺ
Gimnaziaĺe Îlişcainiţiator primarul.
D-l Bunea Nicolae: cine este pentru aprobarea proiectului 11? cine este
împotrivă_ ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat
cu
11 voturi pentru, din totalul de 11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consilĺului Local al Comunei
Tilişca nr. 3O/2OI7 prĺvind
stabilĺrea cuantumului
stabilirea_ unor reglem'entări pentru păşunatul
comunal p"

unor burse sociale acordate elevilor

či'nuzĺale

Tilisca'
şioiii
Dl primar: o să dau cĺtĺrerapoľtului privind
pe anul
2016' precum şi raportul privind modul de îndepliniru.
'..oluăr*.ăiái:iiăiţ'Ĺ'rr,řiJmatiilor
hoterłilái consiliului local pe anul 2016'
Dna secretar: consilĺerii nominalizati îńconvocator
au piezentat rapoartele de activitate
pe anul 2016.

Dl primar: nu am rezolvat problema cu drumul pe cotituri,
dar am discutat cu

proiectant să vină să vedem ce trebuie făcut.

un

e de la Balte să terminăm drumul maĺ sunt 500
,
ă-l facem până la capăt'

a.

sĺ tuburile, trebuie pusă doar umplutura' Acolo

paŕe.

Dl Viceprimar: piatra trebuie spartă
şi nu se poate sparge, mai bine să aducă alta din altă

Dl Mihaiu Dumitru Toma: trebuie urgentat să se înceapă
lucrarea pe Cotituri şi să se

fĺnalizeze şi cea de la Balte.
Dl Mihăilescu Sarafie
Dl Bunea Nicolae: să

Dl Primar:

referĺtor

uie făcute unele reparaţii'
le la drumurile de hotar.

sC SIMARO SIB pentru

încheiereaunui nou
contract de închirierepentru
Dl irimar: nu punem îndiscuţie cererea până nu se
finalizează procesul si se achită toată
datoria'
Dl preşedinte de şedinţă: supun ĺa vot aprobat
înunanimitate.
ocupe.

Dl Primar: pentru terenul de spoft de la ţcoală se
śtáÚili. un orar şĺo persoană să se
Dl Viceprimar; să ĺăsăm scoala
Dna secretar: să facem űn proi
la terenul,
Dl primar: cererea
*
dnei Trăsca
|rerea unei suprafeţe

păşunatul

apă'

ŕa.iio;'

de teren din

Dl Vĺceprimar: avem la Balte, să-i dăm acolo.
Dl Ciorogariu V.asile: dacă începem să dăm atunci vor
vrea toti cei cu vacile'
Dl Răceu Dumitru: acolo unde cere nu au apă si atunci
treć peste tot päşunatul

pentru

Mihaiu
Bunea
Dl primar
Dl
Dl

lţi şi atunciîmpăţimtot păsunatul comunal.
isponibil atunii sá scoate la lĺcitatie.
iriem atunci trebuie să scoateń íi.ituçĺ",nu putem să

închiriem diređ'
Dl Bratu Petru: să lĺ se dea răspuns că nu avem teren disponibil'
Dl Ciorogariu Vasĺle Mjhai: să plătească taxa de păşunat să le dea în
ciurdă'
şi
Dl Răceu Dumitru:.şi înanii trecuţi a_t-l venit cu cererii pentru ovine înauiila,
inse am dat
räspuns că este izlazul vacĺlor şi nu se poáte închiria.
Dl Viceprimar: dacä nu se acopere cu păşunatul comunal excedentul
să se închirieze.
Dl Răceu Dumitru: la fel este şi la Rod.
Dl Bunea Nicolae: nu este normal ca vaci să nu mai fie înlocalitate
şi noi să nu închiriem
păşunatul neocupat.
Dl Răceu Dumĺtru: să-i dăm răspuns să-şi achite taxa de păşunat vom vedea până
la
şi
următoarea şedinţă dacă vom scoate la licitaţie'
Dna secretar - avem cereri pentru scutirea taxei de salubritate:
1. Preda Mĺnerva - dl primar: să achite 10 lei. Preşedintele de şedintă _ supun la vot
aprobat înunainimitate.

2.

Mihai Ion

-

dl primar: să achite 5 lei. Preşedintele de şedinţă _ supun la vot

aprobat înunainimitate.
3. Ivănescu Mihaela - dl primar: să acrite 10 lei la nr adm 203. Presedintele de sedintă
- supun la vot - aprobat înunainimitate'
4. Moraru Vasile - dl primar: sä achite 5 lei. Preşedintele de sedintă - supun la vot aprobat înunainimitate.
Dl Primar - cŢerea Asocia-tiei Mărginimea Sibiului înDezvoltare Vor să
construiască un
refugiu înlocuĺ numĺt Plai, iar noi să facem drumul până acolo'
Dl Bunea Nicolae: Cetatea este obiectiv turistic
Dl Primar: eu am zis să facä la Cetatea dar nu au voie să facă la o anumită
distantă fată
de Cetate, altfel nu primesc aviz de la Culte.
Dĺ Miclăuş P Ioan - să-i oferim altă locaţie'
Dl Bratu Petru: să caute altă locatie
Dl Răceu Dumitru: să-i propuneń să facă pe pârâul Barbeşuluĺ la 'Chirilă,,,
Dl Primar: şi pe vale înlocul numit întreVăĺ poate sä facă.
Dl Răceu Dumitru: acolo este

complex pescăresc.

intravilan

si putem

concesiona sau vinde pentru un

Dl Primar: vreau să discutăm despre investiţia Demolare construire Cămin Cultural
şi
Comuna Tĺlisca, vreau să mutăm grupurile sanitare áe la paľter la subsol, să
amánajam locul
rămas dup-ă mutare, terasele 1 şi 2 să le închĺdempentru a mari salu' Dacă
sunteţi de acord vom
face adresă la proiectant pentru efectuarea acestor modificări învederea
autorizării.
Dl preşedinte de şedinţă: supun la vot - aprobat înunanimitate'
Dl primar: vom face comandă la proiectant'

Dl primar: vreau să vă aduc la cunoşiinţă ce lucrări facem

la
primărie, vom cimenta. unele punti deasemenea Vom repara
,
la cămin zidul de la râtr şi puntea
de pe strada respectivă.
Dl Bunea Nicolae _ şi albia râuluĺ ar trebui amenajată acolo.
Dl primar: să punem ciment pe unele punţi. La Rod vom face balustrada de pe
strada
Deal şi la Biserică. La Verza către Duşoaie să facem scări si lucrări de amenajare.
Vom finaliza zidul de

Nemaifiind alte probleme şedinţa i-a sfâţit la ora 16,30.
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