coMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LocAL
Proces - verbal încheiatazi data de 19 septembrie 20t7 Înşedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.
Consiliul local a fost convocatînscris prin Dispoziţia Primarului nr. 114/15.09.2017,
întemeiul aft. 39 din Legea nr. ŻI5lŻ0o1 privind administraţia publică locală, republicată.
Participä dl Primar Vasile đmpean,dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na Secretar
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Dobră loan, Räceu Dumitru, dl
Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihai, dl Bunea Nicolae, dl Miclăuş I loan, dl
Nistor Ilie, dl Miclăuş P Ioan.
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 locală,
republĺcată, cu modificärile şi completările ulterioare.
D-na secretar - supun la vot procesul verbal şedinţei anterioare: Cine este
pentru -11? Împotrivă - ? Abţineri ? Procesul verbal
dinţei anterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Dl Primar: înaintesă începempropun completarea ordinii de zi cu următorul proiect
de hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 la HCL nr 39l20I7 privind imp|ementarea
proiectului ''Modernizare şi dotare cămin cultural , Comuna Tilişca, judeţul Sibiu" este
urgent acest proiect deoarece ca urmare a expeftizei s-au constatat unele modificări la
datele tehnice din proiectul pentru Modernizarea căminului de la Rod.
Presedintele de şedinţă: supun la vot ordinea dezi _ aprobată înunainimitate.
Dl primar: o să dau citire proiectelor de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării ''Reabilitare drum de exploatare
Plese - Dealul Satului'', iniţiator primarul.
D-l Dobră loan: 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 lllişca nr.54l20I7 privind
aprobarea lucrări "Reabilitare drum de exploatare Pleşe - Dealul Satului''.
Dl Miclăuş I loan şi pe Lănceţi ar trebui reparat drumul pe o porţiune de
aproximativ 500 m.
Dl Miclăuş P loan - pe Cotituri să se repare şi Şipotuldin Dealul lui Mihai.
Dl Primar: am vorbit şi îlvom face, pentru lucrare vom aloca suma de 125.000 lei
si să sperăm că ne încadrămînaceşti bani.
Ż. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei, initiator
primarul.
D-l Dobră loan: 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 Hotärârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 55l20I7 privind
rectificarea bugetului local al comunei.
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor apaftinând
domeniului public al comunei, iniţiator primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea prołectului - 11? Cine este împotrivă
?
Abţineri
-? Proiectul a fost aprobat cu 11voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al ComuneiTilişca nr.5612077 privind completarea
inventarului bunurilor apaftinând domeniului public al comunei.
4' Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr 1 la HCL nr 39lŻol7
privind implementarea proiectului Modernizare şi dotare Cămin Cultural Comuna Tilişca,
Judetul Sibiu.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este împotrivă
_ ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
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