coMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL cAL
Proces - verbal încheiatazi data de 19
Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.

a

Consiliul local
fost convocat înscris
128|16.09.2017,în temeiul aft. 39 din Legea nr.2L
localä, republicată.
Paftĺcipă dl Primar Vasile đmpean,dl Vice
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, Bunea
Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihai, dl
Nistor Ilie şi dl Miclăuş P Ioan.
Secretarul supune spre aprobare procesul
conformitate cu prevederile Regulamentului de
local precum şi ale art.. 4Ż alin 5 din Legea nr. 2
localä, republĺcată, cu modificările şi completările
D-na secretar - supun la vot procesul verbal
pentru -11? Împotrivă - ? Abţineri ? Procesul verbal al
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Preşedintele de şedinË: supun la vot ordinea
Dl primar: având învedere că la şedinţă sunt
bovine de pe raza Comunei Îlişca,o să începem
aceştia, respectiv păşunatul din Bărc.
Proprietar animale: să se respecte termenele
dată să mänânce numai ciurda satului.
Dl Primar: să fixăm o dată pentru păşunat.
Dl Mihaiu Dumitru: ce propunere aveţi dvs.
Dl Iuga loan: problema este a oilor care vin la
Dl Petrea Dumitru: până acum câşiva ani a
respectă.
Dl Răceu Dumitru: să dăm o hotärâre de con
când şi până când se păşunează înBärc.
Dl Träşcan: cei care vin la baie cu oile sunt de
praf
fac
iarba.
şi
Dl Räceu Dumitru: propun urmätoarele - d
curechi în05.10 şi după 5 zileînBărc, vacile să ajungă
înrest. Sä se facă un comitet sau o asociatie care să
Bărc şi să constate pagubele.
Dl Primar: sunteti de acord dlor Bunea si
paftea proprietarilor de anima|e pentru decontare în
Dl Bunea Nicolae: întâisä vină la primărie si a
la noi.
Dl Petrea Dumitru: până la Podul Marginilor să
Dl Primar: vreţi să fixäm o dată când să
Dl Răceu Dumitru: propun ca până la 01.11 să
satului nici un alt animal. Sunteti de acord cu această
toate animalele Bărcul.
Dl primar: supun la vor - aprobat înunanim
Dl Răceu Dumitru: ca reprezentanţi ai asoci
angajament ca toti crescätori de animale să
puneţi să semneze.
Dl Primar: să pună si o garanţie.
Dl Răceu Dumitru: garanţia pentru mai mult
dacă este prins dupä datele stabilite de noi să
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nţi crescătorii de animale şi
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15.11, până la acea

re.

fost o ordine acum nu se mai
iu local prin care să spunem de
nă, le lasă să păşuneze peste tot

primăria aprobă să se intre în
înDealul Apoldului , iar oile
nă cont de animalele care vin În
riu să strângeţi şi o garanţie din
de pagubă.
primäria să-i trimită pe oameni
nânce vacile.
vacile şi să intre oile?
u intre înBărc înafară de ciurda
dată, iar la 15.04 să părăsească

oierilor ar trebui sä faceţi un
ceea ce hotärâm acum si să-i
200 cap ovine - 1.500 lei, iar
amendă de 1.500 lei' La fel şi
I

pentru crescători de bovine _ garanţia să fie 100 sau
dacă nu respectă hotărârile noastre.
Dl Primar: până la 01 .11 să nu intre nimeni în
de la 01.04 să se elibereze păşunatul comunal.
Dl Viceprimar: cei cu vacile - până nu dăm
ciurda satului, absolut nimeni.
Dl primar: supun la vor - aprobat cu 9 voturi
şi Bunea Nicolae.
Dl Răceu Dumitru: ne este frică să luăm o
cap.
Dl Primar: o să ne gândim la un regu
adoptăm înconsilu şi să devĺnă obligatoriu pentru
Dl Primar: o să dau citire la proiectele de hotărâ
1. Proiect de hotärâre privind modificarea orga
D-l Dobră Ioan: Cine este pentru aprobarea
- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
modificarea organigramei, numărului de personal si
specialĺtate al primarului ComuneiTilişca pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul
ierni' iniţiator primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea
?
Abţineri
-? Proieďul a fost aprobat cu 11 voturi
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul ierni
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ra
personali ai persoanelor cu handicap grav, iniţiator
D-l Dobră Ioan: Cine este pentru aprobarea
- ? Abţineri -? Proieďul a fost aprobat cu 11 voturi
4. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
aprobarea rapoĺtului de activitate al asistenţilor pe

grav.

5.
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ui de funţii al aparatului de
operativ de acţiune pe timpul
ectului - 11? Cine este împotrivä
din totalul de 11 consilieri.
Tilişca nr. 59l20I7 privind
lui de activitate al asistentilor
rul.

ectului - 11? Cine este împotrivä
, din totalul de 11 consilieri.
Îlişcanr. 6012017 privind
li ai persoanelor cu handicap

Proiect de hotărâre privind rectificarea
ui local al comuneiÎlişca,
initiator primarul.
D-l Dobră Ioan: Cine este pentru aprobarea p ectului - 11? Cine este împotrivă
?
Abţineri
-? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pe
, din totalul de 11 consilieri
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
nei Tilişca nr. 6Ll20I7 privind
rectificarea bugetului local al comunei Tilişca.
Diverse:
Dl Primar: a venit răspunsul celor de la Consi
Judeţean referitor la reparaţia
drumului întreTilişca şi Rod, ei ne-au promis cä nu
închidecirculatia. Vă rog dl
Dobră să daţi citire adresei transmise de CJ Sibiu.
Dl Mihäilescu Sarafie Dumitru: trebuie să luă măsuri se plângă păriniţi că în
autobuzul care transpoftă elevi copiĺ se bat întreei.
Dl Primar: o să anuntăm directorul scolii să i-a
n
Cereri:
Dna Secretar: vecinătatea de pe strada Princi
cere desfinţarea fântânii din
dreptul numărului administrativ 150.
Dl Răceu Dumitru: să fie întrebaţişi cei care
animale înacea vecinătate si
dacă sunt de acord atunci o Vom desfiinţa.
Dl Miclăus P Ioan - trebuie să fie de acord si
cu animale
Dl Primar: o să-iîntrebăm şi pe cei cu animale
nä la şedinţa următoare.
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