coMUNA TILIŞCA - coNsILIUL LocAL

-

Proces
verbal încheiatazi data de 30 ianuarie 2018 în
şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 13,00.
Consiliul local a fost convocat în-scrisprin Dispoziţia Primarului nr. 4126.0l.2018,
întemeiul aft' 39 din Legea nr. 2I5ĺ2}OL privinJ' administraţia publică locală,
republicată.
Pafticipă dl Pĺimar Vasile đmpean,dl Viceprimar Dumitru Greavu,
d-na Secretar
Maria Morar şi consilierij: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Dobră toan, ŔećLu
óumitru, ol
Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihai, dl Bunea Nicolae, dl
Miclăuş I loan, dl
Nistor Ilie şi dl Miclăuş P loan.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al
şedinţeĺanterĺoare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare
funcçioîareal consilĺului
şi
local precum şi ale art. 4Ż alin 5 din Legea nr. z{slzoot privind ădministraçia publică
locală, republicată, cu modificările şi comfletările ulterioare.
D-na secretar - supun la vot procesul verbal al
şedinţei anterioare: Cine este
pentru -11? Împotrivă- ? Ábçineri ? Procesul verbal al
anterioare a fost aprobat
şedinţeĺ
'
înunanimitate de către consiLierii
1. Dna secretar: având învedere că a expirat mandatul preşedintelui de
şedinţă
propun să alegeti un nou preşedinte.
Dl Primar: următorul de pe listă - dl Greavu Dumitru. Cine este pentru ? 11
consilieri, împotrivă -0, abţineri _ 0 .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 2l2OI8 privind
alegerea preşedintelui de şedinţä.
Dl primar: înaĺntede a trece la aprobarea ordini de zi vă rog să supuneţĺ la
vot
completarea acesteia cu următorul proiect care este urgent
şĺnu a fóst prins pe ordinea
de zi datorită faptului că am primit documentelé necesare după tránsmiterea
convocatorului, respectiv: proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract
de administrare şi a actului adiţĺonal la contractul de administrare privind administrarea
fondului forestier proprietatea comunei Tilişca.
Preşedintele de şedinţă: supun la vot ordinea de zi astfel modificată
- aprobată
înunainimitate.
rezenţi reprezentanţii de la oS Miercurea şĺ
ordinea de zi respectiv Proiect de hotărâre
depuse de oS Miercurea Sibiului şi oS
contractelor de administrare a fondului
forestier al comunei, precum şi a listei cu preţurile pentru vânzarea masei lemnoase.
Reprezentant oS Miercurea Sibiului dl Vlad: o să vă citesc decontul pe anul 2017
pe anul 29I?,referitor la preţul pentru lemnul către populaţie am venit
bugetul
şi
cu trei
propuneri, iar dvs să alegeţi varianta cea mai benefică.
Dl Greavu Dumitru: supun la vot varianta cu preţul cel mai mic, cine este pentru
_ 11, împotrivă -0, abţineri 0.
Reprezentant oS Sălişte, dl Dumitrescu - până acum am dat lemn la populatie
conform tabelului transmis de primărie.
Dl Bunea Nicolae: cine a avut cereri pentru lemn de foc la OS Miercurea Sibiului,
primăria trebuie să ştie.
Reprezentant oS Miercurea - pot să vă transmit lista .
Dl Răceu Dumitru: de la oS Miercurea să transmită lista cu cei care au luat lemn
pentru populaţie.
Dl Dumitrescu: o să dau cĺtire decontului pe anul2OI7 bugetului pe anul 2018.
şi
Dl Răceu Dumitru: să folosim bani de la fondul de drumuri de la ambele oS să
facem un drum.
Dl Dumitrescu: putem face reparaţii capitale însănumai cu proiect
şi autorizaţie

prezenţi.
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de construire.
Dl Răceu Dumitru: să alegem un drum, să adunäm toţi bani la un loc şi să facem
de exemplu drumul de pe Valea Drojdiilor.

Dl Primar: vom face o estimare să vedem cât ne costă acest drum si

să

demarăm.
Dl Dumitrescu: am mărit cheltuielile la administrare cu 10Vo deoarece s-au mărit
salariile. Referitor la preţuri am venit cu o creştere de 10%.
Dl Miclăuş P Ioan: chiar dacă este la cioată sau la drum auto preţul este acelaşi.
Dl Dumitrescu: eu am venit cu ambele propuneri, deoarece anumite parclrete
sunt greu accesibile şi atunci mai bine este să le dăm la cioată.
Dl Ciorogariu Vasile Mihai: la cioată nu poate intra oricine înpădure, iar lemnul
se dă înfunţie de cum vrea pădurarul şi nu este corect.
Dl Bratu Petru: pentru ocol este mai bine să aprobăm ambele variante.
Dl Greavu Dumitru: supun la vot, cine este pentru ambele variante: 9, împotrivă:
2 (Greavu Dumitru şi Miclăuş P loan).
S-a adoptat HcL nr 4l20I8 privind aprobarea deconturilor şi bugetelor depuse de
oS Mĺercurea Sibiului şi oS Säliste, privind activitatea prestată înbaza contractelor de
administrare a fondului forestier al comunei, precum şi a listei cu preţurile pentru
vânzarea masei lemnoase.
Dl Primar: având învedere că sunt cei doi reprezentanţi ai celor două oS o să
dau citire proiectului de hotărâre de la punctul 12 punct ĺnclus pe ordinea de zi
suplimentar privind aprobarea modelului de contract de administrare şi a actului
aditional la contractul de administrare privind administrarea fondului forestier
proprietatea comunei Tilişca.
Dl Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proĺectului 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 Tilişca nr. 13/2018 privind
aprobarea modelului de contract de administrare şi a actului aditional la contractul de
administrare privind adminĺstrarea fondului forestier proprietatea comunei lllisca.
Dl Bratu Petru: aş dori să aprobăm o cantitate de lemn şi pentru Biserilă.
Dl Primar: biserica va depune cerere direct la OS .
Dl Primar: o să dau citire la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Tilişca pe anul 2018, iniţiator primarul.
Dna contabilă: o sä vă prezint bugetul şi vă spun că este pentru prima dată de
când lucrez înaceastă instituţie când aprobăm un buget care nu ne ajunge până la
sfârşitul anului. Deasemenea Vreau să vă spun că la capitolul pază stăm cel ńai prost ,
anul trecut am încasat34.000 lei şi am cheltuit pentru salarii aproximativ 80.000 lei .
Trebuie să gäsim o soluţie pentru paznici, înacest fel nu mai putem să susţinem acest
serviciu.
Dl Răceu Dumitru: pentru şcoală nu s-au mai aprobat salariile ?
Dna contabilă: la şcoală de anul acesta sa|ariile se dau prin Inspectoratul Şcolar.
Dl Bunea Nicolae: eu înţelegcä avem două bugete unul pentru funţionare şi
unul pentru dezvoltare' nu avem bani la cel pentru funcţionare şi avem bani la cel
pentru dezvoltare.
Dna contabilă: aşa este anul acesta.
Dl Primar: o să chemăm paznici si o să le explicäm situaţĺa să vedem ce soluţĺe
găsim să cădem toţi de acord.
Dl Răceu Dumitru: eu propun sä rămână toţi trei cu o jumătate de normă.
D-l Greavu Dumitru: 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 Tilişca nr. 3/2018 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tilisca pe anul 2018.

-

In

2

2- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 63l2oL7 privind aprobarea
volumului de masă lemnosă apaţinând fondului forestier al Comunei Tilişca care
va fi
valorificată înanul 2018 prin ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte ocolut śíuŕ
ľłi.'.ur..
şi
Sibiului, conform contractelor de administrare şi aprobarea preţurilor de vânzare
a
lemnelor pentru anul 2018 , iniţiator primarul.
D-l Greavu Dumitru: 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 T'ilişca nr. 5/2018 privind
modificarea HCL nr 6312017 privind aprobarea volumului ae maiă Iemnosă apaftinând
fondului forestier al Comunei Tilisca care Va fi valorificată înanul 2018 prin
ocolul Silvĺc
Valea Cibinului Sălişte şi ocolul Silvic Miercurea Sibiului, conform contractelor de
administrare şi aprobarea preţurilor de vânzare a lemnelor pentru anul 2018.
3. Proiect de h^otărâre privind aprobarea organigramei, nr de personal statului
şi
de funcţii pe anul 2018, initiator primarul.
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cĺne este
împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul
de 11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei 1llişca nr. 6/2018 privind
aprobarea organigramei, nr de personal şi statului de functii pe ańul 2018.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II anul łoIi,
iniţiator
primarul.

- 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 Tilişca nr.7l2OI8 aprobarea
rapoftuluĺ de activitate al asistenţĺlorpersonali ai persoanelor cu handicap grav pentru
semestrul II anul 20L7 .
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce Vor fi efectuate
de beneficiarii venitului minim garantat de pe raza Comunei Tilişca, iniţiator primar.
Dl Mihăĺlescu Sarafie Dumitru: cei cu ajutor social al trebui púsi la iucru, nu fac
nimic si primesc bani.
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proiectului II? 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 1-ilişca nr. 8/2018 privind
aprobarea Planului de lucrări ce Vor fi efectuate de benificiarii venitului mĺnim garantat
de pe raza Comunei Tilişca.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinatie
decât cea de locuinţă pe anul 2018, iniţiator primarui.
Dl Primar: la bufetul de la Rod nu s-a găsit nimeni să-l închirieze.
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este
împotrivă- ? Abţineri -? Proieďul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11
consĺlieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 9/2018 privind
stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de loćuintă pe anul 2018.
7. Proiect de hotărâľe privind aprobarea cofinanţării proiectului ''Sprijin pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire p.ntru Proĺectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzatä, din regiunea Sibiu - Braşov,
înperioada 20t4 _ 2o2o, iniţiator primarul.
D-l Greavu Dumitru: 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 Tilişca nr. 10/2018 privind
D-l Greavu Dumitru: Cĺne este pentru aprobarea proiectului
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aprobarea cofinanţării proiectului ''Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare
a
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional!e dezvoltare a infrastructurii şi
de
apă şi apă uzată , din regiunea Sibiu - Braşov, în-perioada2oL4 _ 2O2O.
B. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei TTlişca ca
reprezentant al comunei Tilişca înAGA ADI Eco Sibiu să voteze împotriva
majorării de
tarfi solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri sc TRAcoN sRt, iniçiator
primarul.
D-l Greavu Dumitru: Cĺne 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 Îlişcanr. 11/2018 privind
mandatarea primarului Comunei 1llişca ca reprezentant al comunei ÎliscaînAGA
ADI
ECo Sibiu să voteze împotrivamajorării de tarfi solicitate de operatórul depozitului
ecologic de deşeuri Sc TRAcoN sRL.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor indicatori tehnico-economicĺ,
iniţiator primarul.
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este
împotrivă_ ? Abţineri -1 (dl Miclăuş I. Ioan) ? iroiectul a fost aprobat cu 10 voturi
pentru, din totalul de 1l consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. I2I2OI8 privind
aprobarea unor indicatori tehnico-economici.
Dl Răceu Dumitru: cu gazul s-a mai făcut ceva?
Dl Primar: am fost şi am discutat cu Poiana şi Jina să ne asociem, SF nostru este
aproape gata, acum stăm să vedem ce Vor face şi cá.lalte două localităţi.
Dl Răceu Dumitru: referitor la asociaţia de gaz existentă eu nu mai vreau să fiu
preşedinte, trebuie să o desfiinţăm şi să vedem ce ŕacem cu bani strânşi pânä
acum. Să
se facă un convocator şi să începem procedura de lichidare.
Dna secretar: am câteva cererii: - dl Banciu Dumitru
şi unii locuitori de pe strada
Dos cer sä se deschidă hudiţa din dreptul locuintei dlui Miclăus Toma.
Dl Bratu Petru: acolo a fost tot timpul hudiţă.
Dl Bunea Nicolae: sä rămână hudiţa deschisă.
Dl Greavu Dumĺtru: supun la vot _ aprobată înunanimitate. Se va trimite adresă
să se deschidă hudiţa.
Nemaifiind alte probleme şedinţa i-a sfârşit la ora 16,00.
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