JUDEŢUL SIBIU
CoMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LoCAL
Proces - verbal încheiat azi data de 19 mai 20t7 înşedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.

Consiliul local a fost convocat înscris prin Dispoziţia Primarului nr.
7LlI5'05'2017, întemeiul art. 39 din Legea nr.21512001 privind administraţia publică

locală, republicată.
Participă dl Primar Vasile đmpean,dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na Secretar
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Ciorogariu Vasile Mihai, Dobră
Ioan, Miclăuş P. Ioan, Räceu Dumitru, dl Mihaiu Dumitru Toma, , dl Nistor llie, dl Miclăuş
I. Ioan, absent dl Mihăilescu Sarafie Dumitru.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funţionare al consiliului
local precum şĺale art. 42 alin 5 din Legea nr. 2L5lŻo01 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
D-na secretar _ supun la vot procesul verbal al şedinţei anterioare: Cine este
pentru -10? Împotrivă- ? Abţineri ? Procesul verbal al şedinţei ânterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
1.Dl primar: având învedere că trebuie să alegem un nou preşedinte de sedintă,
supun la vot proiectul cu propunerea dvs respectiv dl Ciorogariu Vasile Mihai - cine este
pentru - 10, proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru , s-a aprobat HCL nr 3Il20I7
privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl primar: propun să suplimentăm ordinea de zi cu următorul proiect, având în
vedere caracterul lui urgent şi documentaţia primită după stabilirea ordini de zi,

respectiv:

-

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei

Tilisca .
Preşedintele de şedinţă d-| Ciorogariu Vasile Mihai: supun la vot ordinea de zi
astfe| modificată înconformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 2L5lŻ001 prĺvind
administraţia publicä locală, republicată : Cine este pentru -10? Impotrivă ? Abţineri?
ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi pentru. Vom trece la discutarea proiectelor de
pe ordinea de zi.
Dl primar: având învedere că dna Iuga Elena este prezentă înşedinţă vă rog sămi permiteti să dau curs solicitări dânsei, respectiv amplasarea filigoriei, cerere care s-a
discutat şi înşedinţa trecută. Consiliul a aprobat unele amplasamente pentru această
filigorie însădna luga Elena vrea să ştie exact amplasamentul si vrea totuşi înPlai.
Dna luga: cer să aprobaţi propunerea cu filigoria amplasată înplai, cu drumul cel
vechi. Având învedere că ati venit cu 6 propuneri , vreau să alegeţi una singură,
respectiv pe cea din Plai.
Dl Bratu Petru: până acolo drumul este pe domeniul public, într-unloc esteînchis
poartă
cu
însăse poate deschide.
Dna luga: poafta este foaľte grea trebuie pusă o portiţă uşoară'
'
Dl Primar: Vom pune o portiţă uşoară.
Preşedintele de şedinţă: supun la vot această propunere aprobat în
unanimitate.
Dna luga: dacă balustrada |a drum este costisitoare, atunci poate fi şi färă
balustradă' Primăria poate face cale de acces cu angajaţi primăriei.
Dl Primar: trebuie să aprobăm aceste lucrări, trebuie să alocăm bani.
Dl primar: o să dau citire proiectelor de pe ordinea de zi.
2. Proiect de hotărâre privind iniţierea proceduri pentru achiziţia servi
''Întocmire documentaţie tehnică obţinere aviz ISU Corp clădire Şcoala
Tilişca', initiator primarul.

D-l Ciorogariu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului

-

10? Cine
este împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, din totalul de
11 consilieri, dl consilier Mihăilescu Sarafie Dumitru _ absent.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' 32l20I7 privind

iniţierea proceduri pentru achiziţia serviciului de ''Întocmire documentaţie tehnică
obţinere aviz ISU Corp clădire ŞcoalaGimnazială Tilişca".
3' Proiect de hotărâre privind iniţierea proceduri pentru achizitia serviciului de
"Întocmiredocumentaţie tehnică SF pentru lucrarea Modernizare şi dotare Cămin
Cultural Rod, Comuna Tĺlişca", iniţiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine
este împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, din totalul de
11 consilieri, dl consilier MihăiIescu Sarafie Dumitru _ absent.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr.33l20I7 privind
iniţierea proceduri pentru achizitia serviciului de "Întocmiredocumentatie tehnică SF
pentru lucrarea Modernizare şi dotare Cămin Cultural Rod, Comuna Tilişca''
Proiect de hotărâre privind iniţierea proceduri pentru achiziţia seruiciului de
consultanţă pentru depunere proiect Modernizare şi dotare Cămin Cultural Rod, Comuna
Tilişca", iniţiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine
este împotrivă - ? Abţineri _? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, din totalul de
11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' 34lŻ077 privind
iniţierea proceduri pentru achizitia serviciului de consultanţă pentru depunere proiect
Modernizare şi dotare Cămin Cultural Rod, Comuna Tilişca".
5. Proieď de hotărâre privind initierea proceduri pentru achiziţia serviciului de
Intocmire documentatie tehnică SF pentru renovare sediu Primăria Comunei Tilişca,
Judeţul Sibiu, initiator primarul'
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine
este împotrivă _ ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, din totalul de
11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' 35l20I7 privind
iniţierea proceduri pentru achiziţia serviciului de Intocmire documentatie tehnică SF
pentru renovare sediu Primăria Comunei Tilişca, Judeţul Sibiu.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al
Comunei Tilişca pentru preot Teşa loan, iniţiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului
10? Cine
este împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, din totalul de
11 consĺlieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. 3612017 privind
acordarea titlului de cetăţean de onoare al Comunei Tilisca pentru Preot Teşa loan.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei, initiator
primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine
este împotrivä- ? Abţineri _? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, din totalul de
11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 36lŻ0t7 privind
rectificarea bugetului local al comunei.
Dl primar: o să dau citire raporiului privind situaţia financiar-economică a
comunei Tilişca pe anul 2016.
Dna secretar: consilierii nominalizati înconvocator au prezentat ra poa
activitate pe anul Ż016.
Diverse:
Dl Dobră loan: referitor la gunoi _ de pe Meri şi Deal nu s-a ridicat
Dl Primar: pe iarnă am pus pe cineva să scoatä gunoiul.
Dl Dobră: stiţi că s-a surpat drumul spre Rod, nu am putea să
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audientă la Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu să nu se mai închidäiar o lună sau
două luni , să încercämîmpreună cu Poiana Sibiului si Jină să se gäsească o soluţie.
Dl Primar: luni vin pentru drum şi pentru scoală si o să discutăm şi această
problemă.
Dl Ciorogariu Vasile Mihai: a fost parchet de lemne şi a fost plin de lemne, cei
care exploatează acoperă şanţurile şi nu mai curăţă. De la Balte însus au täiat toţi
mesteacăni şi crengile au cäzut îndrum şi acum sunt tot acolo.
Dl Bunea Nicolae: ar trebui să däm amenzl.
Dl Miclăuş I loan: la Valea Mică sub chei a căzut o parte din drum, ar trebui ferit
pământul din drum.
Dl primar: avem cererea dnei Cuteanu _ Vrea să-şi amenajeze înfaţa barului un
loc pentru umbrele. o să vedem întâidespre ce este vorba şi abia apoi mai dicutăm.
Nemaifiind alte probleme sedinţa i-a sfâţit la ora 16,00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CIOROGARIU VASILE MIHAI

SECRETAR UAT
MARIA MO

