JUDEIUL SIBIU
coMUNA TILIŞCA - coNsILIUL LoCAL
Proces

_

verbal încheiatazi data de Ż9 iunie 2017

Consiliului Local al Comunei Tilişca'
Şedinţaîncepela ora 14,00.

Consiliul local

a fost

convocat

înscris prin

înşedinţa ordinară

Dispoziţia Primarului

a

nr.

8Żĺ29.05.2017, întemeiul art. 39 din Legea nr.2I5lŻa01 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, Dobră loan, Miclăuş P. Ioan,
Răceu Dumitru, dl Mihaiu Dumitru Toma, dl Nistor llie, dl Cĺorogariu Vasile Mihai, dl
Bunea Nicolae şi dl Miclăuş I loan.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi fundionare al consiliului
local precum şi ale art' 42 alin 5 din Legea nr. 21512001 privind administraţia publică
localä, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
D-na secretar - supun la vot procesul verbal al şedinţei anterioare: Cine este
pentru -11? Împotrivă - ? Abţineri ? Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Presedintele de şedinţă: supun ls vot ordinea de zi - aprobată înunainimitate.
Dl primar: o să dau cĺtire proiectelor de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind realizarea expeftizei tehnice si a proiectului tehnic
pentru lucrarea Realizare zid de sprijin şi consolidare fundaţie si clădire Anexă - Şcoala
-lllişca,
Gimnazială
iniţiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihair Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine
este împotrivä- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de
11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al ComuneiTilişca nr.40l20I7 privind
realizarea expertizei tehnice şi a proiectului tehnic pentru lucrarea Realizare zid de
sprţin şi consolidare fundaţie şi clădire Anexă - ŞcoalaGimnazială Tilisca.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri pentru
gestionarea înanul 2ot7 a problematici legate de combaterea transmiterii bolii Lyme
prin întepătura de căpuşe şi combaterea tânţarilor, iniţiator primarul.
D-l Ciorogarĺu Vasile Mihai: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine
esteîmpotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11voturi pentru, din totalul de
11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al ComuneiÎlişcanr.4Ll2ot7 privind
aprobarea Planului local de măsuri pentru gestionarea înanul 2017 a problematici legate
de combaterea transmiterii bolii Lyme prin întepătura de căpuşe şi combaterea
tânţarilor.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special ADI Asociaţia de
Apă învederea exercitări de către aceasta a calită de autoritate tutelară pentru
operatorul regional sc APĂ CANAL SA căruia i s-a elegat gestiunea serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Tilişca, initiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: 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 Consiliului Local al Comunei 1llişca nr.4Żl20t7 privind
acordarea unui mandat special ADI Asociaţia de Apă învederea exercitări de către
aceasta a calităţii de autoritate tutelară pentru operatorul regional sc APĂ CANAL SA
căruia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apä şi canalizare al Comunei
Tilişca.
4. Proiect de hotărâre privind iniţierea proceduri pentru achizitia serv de
I

consultanţă pentru depunere proiect renovare şi dotare sediu Primăria Comunei Tilişca,
iniţiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: 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 Consiliului Local al Comunei Îlişcanr.43l20I7 privind
iniţierea proceduri pentru achiziţia serv de consultanţă pentru depunere proiect renovare
şi dotare sediu Primăria ComuneiÎlişca.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, iniţiator primarul.
D-l Ciorogariu Vasile Mihai: 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 Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 43l20I7 privind
rectificarea bugetului local.
Diverse:

Dl Primar: am semnat contractul pentru reabilitare drum Cotituri

de lucru.

-

se pot apuca

Dl Răceu Dumitru: stabilit de la începutce trebuie făcut şi apoi lăsat
constructorul să lucreze nu să ne amestecăm noi. Cu drumul de pe Lănceti , ar trebui
curăţate sanţurile.
Dl Ciorogariu Vasile: şi cei care taie şi carä lemne ar trebui sä fie atenţionaţi să
nu distrugă şanţurile.
D| Viceprimar: nu avem cu cine să lucräm.
Dl Ciorogariu Vasile Mihai: cu buldoexcavatorul ar trebui fäcute lucrările.
Dl Viceprimar: nu mai avem om pe buldoexcavator. Mai bine încheiem cu cineva
contract să ne facă lucrärile.
Dl Mihaiu Dumitru Toma: şi pe Cotituri dacä nu se întreţinedrumul şi şanţurile va
fi la fel ca pe Lănceţi.
Dl Miclăuş P. Ioan: ce se întâmplă cu cäminul, înce stadiu sunt?
Dl Primar: au spus că până la sfârşitul luni pun acoperişul.
Dl Mihaiu Dumitru Toma: nu se mai lucrează aproape deloc.
Dl Primar: spun că terminä până înoctombrie.
Cereril
Dna Secretar: Inspectoratul Scolar solicită încomisia de concurs un reprezentant al
consiliului local pentru angajarea Directorului de la şcoala .
Dl Primar: să fie dl Ciorogariu Vasile Mihai, supun la vot _ aprobat în
unanimitate.
Dna secretar: Şcoala Tilişca solicită o sumă de bani pentru schimbarea uşilor de
la un corp de clădire.
Dl Răceu Dumitru: noi am aprobat o sumă de bani pentru şcoală, se cheltuie cam
multi bani la şcoală.
Dl Primar: şi eu sunt de acord cu dl Răceu.
Dl Bratu Petru: avem motiv să nu aprobăm aceastä sumă deoarece avem nevoie
de bani pentru reparaţia zidului de la şcoală, iar solicitare se Va avea învedere la anul
când aprobăm bugetul.
Dl Viceprimar: dna Iuga a cerut pentru filigoria din Plai o platformä de beton, noi
înconsiliu nu am aprobat finanţarea şi construirea platformei de beton.
Dna secretar: şcoala cere realizarea unei rampe pentru pers cu handicap.
Dl Bratu Petru: să folosească rampa mobilă pe care o detin.
Dna secretar: dl Teuceanu Mircea solicită scutirea de la taxa de salubritate.
se respinge cererea aprobat în
Presedintele de şedinţă: supun la vor
unanimitate.
Dl Bucur, Rod nr 55 - solicitä acordul pentru realizarea branşamentului la apă aprobat înunani mitate.
Cererea dnei Mihăilescu Maria - privind scutirea de la taxa de salubritate - se

-

-
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aprobă.

Cererea dnei Cuteanu Cornelia pentru amenajarea unei terase. Preşedintele de
poate fi demontată, din lemn cu
şedinţă - se aprobă, însădoar o terasă mobilă, care
copertina, cum sunt cele de la Sălişte spre exemplu- aprobat înunanimitate'
Dna secretar: avem o plângere prĺvind unele probleme de proprietate de la dl
Marcu Dumitru _ nu este de competenţa noastră. Preşedintele de şedinţă - supun la vot
- aprobat înunanimitate.
Dl Primar: oS Valea Cibinului Sălişte _ au solicitat o întrevedere cu dvs dlor
consilieri înCrint să vedem şi noi ce urmeazä să taie acolo. Când fixati dvs vom mer9e.
Dl Mihăilescu Dumitru: maţi întL.07.Ż0I7 '
Dl Primar: sunteţi de acord cu această datä şi la ora 1o,oo aprobat în
unanimitate.
Dl Răceu Dumitru: referitor la lemnele de foc sunt persoane care nu ştiu că se
dau lemne , anunţaţi pe toată lumea'
Dl Primar: la instituţii se Vor da lemne de la oS şi cererile se depun direct acolo.
Dl Mihăilescu Dumitrul să ni se spună concret cine a luat de două ori lemne.
Dl Miclăuş I Ioan - eu respect tabelul.
Dl Viceprimar: trebuie explicat oamenilor că se dau lemne pe familie şi se dă o
singură datä'
Dl Bunea Nicolae: ce se întâmplă cu proiectele depuse ?
Dl Primar: încăse analizează documentaţia.
Dl Răceu Dumitru: referitor la bonitarea oilor să luăm legătura cu Direcţia
Agricolä, cu dl Nicolau să vedem care este procedura.
Dl Prima: dl Nicolau nu mai este la reproducţie, nu cred că ne mai poate ajuta.
Dl Bunea Nicolae: eu am luat legătura cu Nicolae mi-a dat un teanc de hârti şi mi
s-a spus că niciodată nu vom putea îndeplini conditiile pentru bonitare"
Dl Primar: facem festivalul oierilor sau nu ?
Dl Bunea Nicolae: să finalizăm Căminul Cultural şi apoi mai vedem.
Dl Miclăuş P loan: când ne pgneti la dispozitie contractele de închiriere ?
Dna secretar: la următoarea şedĺntă.
Dl Micläuş I loan: ce facem cu pepiniera oS Valea Cibinuluĺ trebuie să ne-o
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retrocedeze.
Dna secretar: eu sunt de acord dar noi luăm teren nu pepinieră, faptic acolo nu
mai este pepinieră.
Dl Bunea Nicolae - din Crint s-au tăiat lemne'
Dl Primar: cei de la oS ştiu mai multe, trebuie să verificăm.
Nemaifiind alte probleme sedinţa i-a sfâţit la ora 16,40'
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