coMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LoCAL
Proces - verbal încheiatazi data de 28 noiembrie Ż0I7 înşedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.

Consiliul local a fost convocat înscris prin Dispoziţia Primarului nr.
I42l24.II.20L7,în temeiul art. 39 din Legea nr.2L5l2001 privind administraţia publică

locală, republicată.
Pafticipă dl Primar Vasile đmpean,dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na Secretar
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Dobră loan, Răceu Dumitru, dl
Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihaĺ, dl Bunea Nicolae, dl Miclăuş I loan, dl
Nistor Ilie si dl Miclăuş P Ioan.
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. 2L5lŻ0o1 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare'
Dl Miclăuş I' Ioan referitor la procesul verbal al sedinţei anterioare, faţă de
reglementările stabilite pentru păşunatul comunal vă rog să specificati faptul că alături
de dl Bunea Nicolae si Nistor Ilie şi eu m-am abţinut, nu am fost de acord cu cele
stabilite înşedĺnţă.
Dna secretar: o să modific conform celor specificate de dvs.
D-na secretar - supun la vot procesul verbal al şedinţei anterioare cu modificările
precizate: Cine este pentru -11? Impotrivă - ? Abţineri ? Procesul verbal al şedinţei
anterioare a fost aprobat înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Dl primar: înaintede a trece la aprobarea ordini de zi vă rog să supuneţi la vot
completarea acesteia cu următoarele proiecte care sunt urgente şi nu au fost prinse pe
ordinea de zi datorĺtă faptului că am primit documentele necesare după transmiterea
convocatoruluĺ, respectiv: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare
a funcţiilor publice al personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al

-

Primarului Comunei Tilisca pe anul 2018 si proiect de hotărâre privind încetarea
unui contract de închiriere prin acordul ambelor păţi.
Preşedintele de sedintă: supun la vot ordinea de zi astfel modificată - aprobată
înunainimitate.
Dl primar: având învedere că încadrul şedinţei este prezent dl Dumitrescu Mihai
Şeful oS Valea Cibinului Săliste dacă sunteti de acord o să începcu proiectul privind
aprobarea metodologiei de valorificare a masei lemnoase si a listei de preţuri
pentru vânzarea masei lemnoase care Se va exploata înanul 2018 din fondul
forestier al Comunei Tilisca.
Dl Dumitrescu Mihai: o să vă prezint propunerile şi solicitările noastre
conform adreselor transmise şi a Decizie nr 478l20L7 a Directorului RNP,
precizez că preturile stabilite nu sunt sub decizia directorului RNP ci respectă
această decizie. Trebuie să avem învedere că la noi locurile de unde se poate
exploat lemnul sunt greu accesibile şi asta implică costuri suplimentarea din
partea celor care exploatează. Eu am o întrebare: pe Cotituri unde este locul mai
uşor accesibil nu s-ar putea da lemn pentru populatie ? Acolo este păşunat
împădurit şi ar fi lemn pentru populaţie , însănu este înadministrarea ocolului si
nu putem decide noi. Ar trebui rezolvată si această problemă să ne predati
păşunatul împădurit pentru a fi exploatat înconditii legale.
Dl Răceu Dumitru: dar noi nu putem face drum pe Cotituri, să
Dl Dumitrescu Mihai: dacă este pantă înclinată mai mult de 25
face nici noi drum, nu ne permite legea.
Dl Primar: sä încercăm să facem noi drum cu buldoexcava

l

Dl Răceu Dumitru: este un drum pe după grădini pe Cotituri, să încercăm
să refacem acel drum şi să transportăm lemnul pe acolo.
Dl Bunea Nicolae: cel mai bine ar fi să mergem la faţa locului să vedem
despre ce este vorba.
Dl Miclăus I Ioan: să reparăm drumul existent , să le transportăm pânä la
Chirilă si de acolo să le dăm la populaţie.

Dl Primar: o să dau citire la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privĺnd reďificarea bugetului local al comunei , inĺţiator
primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este împotrivă
_ ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. 6212017 privind
rectificarea bugetului local al comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea metodologiei de
valorificare a masei lemnoase si
listei de preţuri pentru vânzarea masei
lemnoase care se va exploata înanul 2018 din fondul forestier al Comunei
Tilisca, iniţiator primarul.
Dl Miclăuş I loan: propun ca la oS Miercurea să aprobăm 0,400 mii mc pentru
populatie înloc de 0,300 mii mc cât au propus el.
Dl Primar: şi eu sunt de acord să aprobăm 0,400 mii mc la Miercurea.
D-l Dobră loanl Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este împotrivă
_? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
?
Abţineri
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 63lŻ017 privind
aprobarea metodologiei de valorificare a masei lemnoase şi a listei de preţuri
pentru vânzarea masei lemnoase care Se va exploata înanul 2018 din fondul

a

forestier al Comunei Tilisca.
3. Proiect de hotărâre prĺvind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice al personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei
Tilisca pe anul 2018, initiator primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este împotrivă
- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' 6412017 privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al personalului din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tilişca pe anul 2018.
4. Proiect de hotărâre privind încetareaunui contract de închiriereprin
acordul ambelor păţi, 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 Hotärârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 65lŻ017 privind
încetarea unui contract de închiriere prin acordul ambelor păţi.
Diverse:

Dl Ciorogariu Vasile Mihai: dna Director de |a Scoala Tilişca este nemulţumită de
faptul că până acum au organizat serbarea de Crăciun la şcoală şi acolo este spaţiu
insuficient, ar Vrea anul aceasta să organizeze serbarea înSala de spectacole de la
primăriei însăeste frig, dacä s-ar găsi o metodă să se încălzeazcă sala ar fi foarte bine.
Dl Bunea Nicoale: ar fi foafte bine dacă dna Director ar veni să ceară toate
aceste lucruri la primărie şi consiliu.
Dl Primar: să facă cerere dna Direďoare.
Dl Primar: însală poate vor fi juni , să vedem trebuie să ne organizăm.
Dl Mihăilescu Sarafie Dumitru: am discutat de curătatul şanţurilor
viceprimar cu un om de la ajutor social i-a spus ce trebuie să facă însănu a
ar trebui să le fie pus învedere şi dacă nu-şi fac treaba să li se taie
Deasemenea şi celor cu grădinile să li se pună învedere îndreptul grădinilor
santurile.

š-2

venit.

Dl Bratu Petru: la cămin ce mai este ?
Dl Primar: nu se prea lucreazä, l-am chemat înşedinţă pe constructor însănu a

Dl Bunea Nicolae: ce facem cu fântâna de la primărie şi cea de pe Luncă le
stricăm sau nu?
Dl Dobră loan: să se dea acoperişul şi constructia jos şi să punem un capac să
nu le desfiintăm de tot.
Dl Greavu Dumitru: de cea de pe Luncă câteva persoane nu sunt de acord să se
demoleze deoarece mai au animale, respeďiv dl llie Rodean, iar Dănese loan şi Zeicu
Ioan nu au fost întrebati.Sä fie întrebateşi aceste persoane/ iar dacă sunt de acord o
stricăm.
Dl Primar: sunteţi de acord sä stricăm fântâna de la primărie, am pus si hidrat ?
Dl Dobră Ioan: supun la vor - aprobat înunanimitate.
Dl Bunea Nicolae: la podul de la cămin nu mai este fântâna, locul s-a îndreptatsau făcut câteva locuri de parcare/ acum este foarte bine aşa.
Dl Miclăuş P loan: cum stăm cu gazul ?
Dl Primar: mai aşteptăm nişte avize şi apoi îldepunem la ANRSC pentru avizul
final.
Dl Primar: am cereri pentru închiriereaBufetului din Tilisca pentru revelion,
supun la vot _ aprobat înunanimitate.
Dl Miclăus P Ioan _ să punem o garanţie.
Dl Primarl iar pentru juni putem pune la dispoziţie sala de la primărie.
Dl Bratu Petru: spatiul de la Bufet să fie sediul unde să-şi adune lucrurile să-şi
pregătescă masa si altele.
Dl Primar: dle Bratu dacă tot s-au hotărât să se adune după atâţia ani ar fi bine
dacă aţi ajuta si dvs să le luati o sumă mai mică.
Dl Bratu Petru: eu întotdeauna i-am sprijint şi ajutat o să mă ocup şi anul acesta.
Dl Miclăus P loan: la Bufet să se organizezeşi doar cele două baluri să se facă în
sala de la primărie.
Dl Primar: societatea care lucrează la drumul judetean dintre Tilisca si Rod
solicită acceptul nostru pentru a săpa înafara proiectul, înstâncă pe terenul care ne
apaľtine învederea lărgiri drumului pentru a nu fi nevoiţi să închidăcirculaţia întimp ce
repară acolo unde s-a surpât.
Dl Dobră Ioan : sunteţi de acord ? _ aprobat înunanimitate.
Nemaifiind alte probleme şedinta i-a sfârsit la ora 16,30.
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