ł
coMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LocAL
Proces - verbal încheiatazi data de 13 septembrie 20t7 înŞedinţaextraordinară
a Consiliului Local al Comunei Îlişca.
Şedinţaîncepela ora 11,00.
fost convocat
scris prin Dispoziţia Primarului nr'
Consiliul local
111/11.09.2OL7,În temeiul art' 39 din Legea nr.21512001 privind administraţia publică
locală, republicată.
Pafticipă dl Primar Vasile Cîmpean, dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na Secretar
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Dobrä loan, Răceu Dumitru, dl
Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihai, dl Bunea Nicolae, dl Miclăuş I loan, dl
Nistor Ilie, iar dl Miclăuş P loan absent.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului
local precum şi ale art. 42 alin 5 din Legea nr. 2l5l2o01 privind administraţia publică
locală, republicatä, cu modificärile şi completările ulterioare.
D-na secretar - supun la vot procesul verbal al şedinţei anterioare: Cine este
pentru -10? Împotrivă- ? Abţineri ? Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Presedintele de şedinţă: supun la vot ordinea dezi _ aprobată înunainĺmitate.
Dl primar: înaintesă dau citire proiectelor de pe ordinea de zi vă rog să alegeţi
un nou preşedinte de şedinţă'
Dl Mihaiu Dumitru Toma: mergem înordine alfabetică. Cine urmează ?
Dl Primar : dl Dobră loan.
Ciorogariu Vasile Mihai - supun la vot: Cine este pentru aprobarea proiectului 10? Cine este împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, un
consilier absent, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tllişca nr. 52ĺ2077 privind
alegerea presedintelui de şedinţă
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tilişca,
initiator primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este împotrivă
- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru un consilier absent, din
totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. 53lŻ0I7 privind
rectificarea bugetului local al comunei Tilişca.
Diverse:
Dl Răceu Dumitru: referitor la drumul de la Rod să facem o adresă la Consiliul
Judeţean Sibiu să vedem dacă se apucă de drum sau nu şi dacă îlînchidsau nu îlînchid.
Dl Dobră loan: să găsim o soluţie să nu fie închiseste greu şi pentru navetisti si
pentru copii cu ruta alternativă deoarece, distanţa este foafte mare. Să încercăm să
găsim cu cei de la CJ Sibiu o soluţie, respectiv să încercămsă lărgim drumul prin
săpătura înstâncă înpaftea opusă.
Nemaifiind aIte probleme şedinţa i-a sfârşit la ora LŻ,30.
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