coMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LocAL
Proces - verbal încheiatazi data de 2Ż decembrie Ż0I7 înşedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei 1llişca.
Şedinţaîncepela ora 08,30.

Consiliul local a fost convocat înscris prin Dispoziţia Primarului nr.
15IlI8'tŻ.20I7,in temeiul art. 39 din Legea nr. ŻI512001 privind administraţia publică

locală, republicată.
Participă dl Primar Vasile Cîmpean, 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 Mihai, dl Bunea Nicolae, dl Miclăus I loan, dl
Nistor Ilie si dl Miclăuş P 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.. 4Ż alin 5 din Legea nr. 21512001 privind administraţia publică
locală, 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.
Dl primarl înaintede a trece la aprobarea ordini de zi vă rog să supuneţi la vot
completarea acesteia cu următorul proiect care este urgent şi nu a fost prins pe ordinea
de zi datorită faptului că am primit documentele necesare după transmiterea
convocatorulÜi, respectiv: proiect de hotärâre privind aprobarea acoperiri deficitului
secţiuni de dezvoltare.
Preşedintele de şedinţă: supun la vot ordinea de zi astfel modificată _ aprobată
înunainimitate.
Dl Primar: o să dau citire la proieďele de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei , iniţiator
primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este împotrivă
- ? Abţineri -? Proieďul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei 1llişca nr. 6612017 privind
rectificarea bugetului local al comunei.
Ż. Proiect de hotärâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2018, iniţiator primarul.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 6? Cine este împotrivă _
5 ( dnii Miclăuş P Ioan, Răceu Dumitru, Nistor llie, Ciorogariu Vasile Mihai, Greavu
Dumitru)? Abţineri _? Proiectul a fost aprobat cu 6 voturi pentru, din totalul de 11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr.67ĺ2077 privind
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.
3. Proieď de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activităţile autofinanţate şi
taxelor speciale pentru servciile publice pe anul 2018, iniţiator primarul.
Dl MicläuşI Ioan - putem creşte taxa pentru lemnele din păşunatul comunal la
100 lei.
Dl Dobră loan: nu are rost să mărim să achite toti cei care duc lemne si este
suficient.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine
?
silieri.
Abţineri
-? Proiectul a fost aprobat cu 11voturi pentru, din totalul de
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr.
stabilirea taxelor pentru activităţile autofinanţate si taxelor speciale
publice pe anul 2018.
4' Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de salubritate
initiator primarul.
JUDE

Dl Primar: propun o majorare de 1- respectiv 6 lei/o persoană, 12

lei/două
persoane/ 18 lei/trei persoane' iar pentru 4 si mai multe persoane să rămână 20 lei.
Dl Răceu Dumitru: să punem şi la cei cu 4 sau mai multe persoane 24 de lei să
fie un leu/persoană.
Dl Miclăuş P loan: să achite şi cei cu 4 persoane 24lei'
Dl Primar: eu propun ca cei cu 4 sau mai multe persoane să achite 20 de lei este
vorba de familiile cu mai mulţi copii şi sunt mai necăjite, achită mai greu.
D-l Dobră Ioan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine esteîmpotrivă
_ ? Abţineri _? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tllişca nr. 69l20L7 privind
privind stabilirea taxelor de salubritate pe anul 2018.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Comunei Tilişca, iniţiator primar.
D-l Dobră loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine esteîmpotrivă
_ ? Abţineri _? Proieďul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr.70l20I7 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Îlişca.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor burse acordate
elevilor ŞcoIiiGimnaziale Tilişca, initiator primarul.
D-l Dobră Ioan: 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.77l20I7
privind privind stabilirea cuantumului unor burse acordate elevilor Scolii Gimnaziale
Tilĺşca.
7' Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperiri deficitului seţiunii de
dezvoltare, nitiator primarul.
D-l Dobră Ioan: 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 Comuneĺ Tilişca nr. 7Żl2ol7 privind
aprobarea acoperiri deficitului secţiunii de dezvoltare.
Cererii:
solicită scutirea de la taxa de
Dna secretar: Micläuş Marina Cristina, Tilisca
salubritate pentru două persoane, deoarece locuieşte împreunăcu copii la Sibiu,
iar la Tilişca achită taxă de salubritate pentru 4 persoane.
Dl Dobră loan. Cine este pentru scutirea a două persoane _ aprobat înunanimitate.
Dna secretar: dl Dobrotă Dumitru a depus contestaţie la răspunsul transmis de
noi cu privire la respingerea cererii pentru taxa de salubritate şi sustine că nu
este de acord să achite, deoarece nu a primit nici tomberon şi nu locuieşte la
Rod.
Dl Primar- tomberon va primi, trebuie doar să-| ridice de la sediul primăriei.
Dl Dobră loan: supun la vot contestaţia dlui Dobrotă Dumitru respins în
unanimitate, va achita taxa pentru casele de vacanţä.
la ora 10,00
Nemaifiind alte probleme sedinţa
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