CoMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LocAL
Proces

-

verbal încheiatazi data de 13 ľnaftie 2018

Consiliului Local al Comunei 1llişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.

Consiliul local

a fost

convocat

înscris

înşedinţa ordinară

prin Dispoziţia Primarului

a

nr.

17l09'03.Ż018, întemeiul aĺt. 39 din Legea nr.21512001 privind administraţia publică
locală, republicată.
Pafticipä dl Primar Vasile đmpean,dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na Secretar
Maria Morar şi consilieriil Bratu Petru, Bunea Nicolae, Dobră loan, Răceu Dumitru, dl
Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihai, dl Bunea Nicolae, dl Miclăuş I loan, dl
Nistor Ilie şi dl Miclăuş P Ioan' Din paftea Şcolii Gimnaziale Tilişca pafticipă dna Direďor
Magoş Nicoleta.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funţionare al consiliului
local precum şi ale art. 42 alin 5 din Legea nr. 2L5l2o01 privind administraţia publicä
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 primar: 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
convocatorului, respectiv: proieď de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor

de consultanta pentru elaborarea documentatiei de infiintare si constituirea a
unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara pentru distributie gaze naturale in
comuna Tilisca
Dl Greavu Dumitru: supun la vot ordinea de zi astfel modificatä

-

aprobatä în

unainimitate.
Dl Primar: având învedere că este prezentă dna Director o să discutăm punctul
10 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind reorganizarea reţelei
şcolare.
Dna Magoş Nicoleta: o să solicit o nouă propunere privind reorganizarea reţelei
şcolare, propunere discutată şi aprobată înConsiliul de Administratie al Şcolii, respectiv
sä desfiinţăm clasa I şi II de la Rod şi să aducem copii la Îlişcapentru a nu fi nevoiţi sä
cumulăm la Tilişca două clase.
Dl Dobră loan: noi nu putem să aprobăm desfiinţarea claselor de la Rod, se mai
pierde un post de învăţător,mai pleacă o familie tânără din satul Rod.
Dna Magoş Nicoleta: nu se desfiinţează nici un post, persoana de la Rod va veni
la Tilişca, am luat încalcul şi acest aspect.
Dl Dobră loan: înfiecare an cade drumul apoi se închidecum Vor ajunge la
Tilisca aceşti copii care sunt destul de mici pentru navetă.
Dl Mihăilescu Sarafie Dumitru: referitor la transport este un dezastru, pe
microbuz se întâmplă tot felul de lucruri rele care au degenerat.
Dl Nistor llie: se bat şi pe maşină şi după ce coboară, copii sunt foarte mici
pentru navetă.
Dl Räceu Dumitru: câçi copii sunt ?
Dna Magoş Nicoleta: maşina ar trebui să meargă de trei ori, co5turľľe är fi
aproximativ la
Dl Bratu Petru: dacă nu este altă variantă.

fel'

7 ĺ

Dl Mihaiu Dumitru Toma: doar de la toamnă, nu am putea să amânăm această
díscuţie acum şi să revenim mai târziu.

Nicoleta: până la sfârşitul luni maftie trebuie să venim cu
propunerea.
Dl Primar: să lăsăm anul acesta aşa şi să vedem de la anul ce se întâmplă.
Dl Răceu Dumitru: eu zic că dacă avem un aviz să respectăm proĺectül în
forma
avizată, să discutăm la Inspectorat şi să găsim o soluţie, poate reuşim să
nu facem la
Tĺlişca două clase simultane, să încercămsâ înscriemmâi multi copii.
Dna Magoş Nicoleta: nu putem deoarece copii sunt introdusi într-obază
de date
şi nu putem să-i mutăm noi.
Dl Primar: să lăsăm un an şi să desfiinţăm doar de la anul dacă nu găsim nici
o
solutie.
Dl Bunea Nicolae: nu putem să mai amânăm această discuţie ?
Dna Magoş Nicoleta: până la 31 martie trebuie să tranśmitem propunerea la
Inspectorat.
Dl Răceu Dumitru: nu cred că avem cvorum, noi dăm hotărârea conform avizului
existent şĺmergem tot aşa, dacă Inspectoratul întoarcehotărârea atunci vedem
ce
putem face.
Dl Bratu Petru: dacă aşa am hotărât odată să lăsăm asa.
Dl Mihaiu Dumitru Toma: să lăsăm anul acesta .su .u' avem aviz.
Dl Răceu Dumitru: riscăm să plece şi din cei .uró ." înscriula Tilisca dacă se fac
clase simultane, îşivor duce copii la Săliste.
Dl Nistor Ilie: copii la navetă sunt foafte obositi.
Dl Dobră loan: să nu ajungem să fie simultane şi clasa a III si a IV să rămână
simultan doar clasa 0 şi clasa I.
Dl Răceu Dumitru: dacä aducem Rodul la Tilisca câti copii vor fi ?
Dna Magoş Nicoleta: 11 copii înclasa I.
Dl Bratu Petru: să rămână tot aşa avem un aviz să dăm hotărârea conform
avizului.
Dl Greavu Dumitru: supun la voţ proiectul de hotărâre privind reorganizarea
reţelei şcolare. Cine este pentru? _ 10. Împotrivă? 0. Abţineri ? 1 (dl C'iorogarĺu
Vasile Mihai).
S-a adoptat HcL nr 24/2oL8 privind reorganizarea reţelei
şcolare'
Dl Primar: o să dau citire celorlalte proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei, iniţiator
primarul.
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este
împotrivă - ? Abţineri -? Proĺectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din totalul de
11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei 1llişca nr. 15/2018 privind
rectifĺcarea bugetului local al comunei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale

Dna Magoş

-

bugetelor locale si institutiilor publice finanţate din venituri proprii ale primăriei
pe anul 20L7, initiator 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 1llişca nr. 16/2018 privind
aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetelor localó si instituţiilor publice
fĺnanţate din venituri proprii ale primăriei pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre privĺnd aprobarea Raportului de inventariere pe anul
2017 a bunurilor apaţinând Comunei Tilişca şi a listei cu bunurile propuse pentru

I

ł

împotrivă - ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, din
totalul de 11
consilierĺ.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tiĺişcanr. L712OI8 prĺvind

aprobarea Rapoftului de inventariere pe anul 2ol7 a bunuriloŕ upa'ţinâno
Comunei Tilişca şi a listei cu bunurile propuse pentru casare.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr 7a2OI7 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţĺonarii publici şi personalul contractual din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tilişca, Judetul Sibiu începând
cu data de 01.01.2018, iniţiator primarul
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proieďului - 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 Tĺlişca nr. 18/2018 privind
modificarea HCL nr 70l20I7 privind stabĺlirea salariĺlor de bază pentru
funcţionarii publici sĺ personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate
al Primarului Comunei Tilişca, Judetul Sibiu începând cu data de 01.o1.2018.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea
privată a comunei Tilişca, inĺţĺatorprimar.
D-l Greavu Dumitru: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este
împotrivă- ? Abţineri _ 1 (dl Ciorogariu Vasile l'łinai;z Proiectul a fost aprobat cu 10
voturĺ pentru, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotärârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 19/2018 privind

aprobarea închirieriipäşunilor din proprietatea privată a comunei Tĺlisca.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor reglementări pentru p!şunatul
comunal pe anul 2018, initiator 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
consilierĺ.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 2Ol2Ol8 privind
stabilirea unor reglementări pentru păşunatul comunal pe ańul 2018.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea
şi
desfăşurarea activităţii operatorilor economici de pe raza Comunei Tilisca, iniţiator
primarul.

-

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 Tilişca nr. 2II2OI8 privind

aprobarea Regulamentului pentru organizarea

şi desfăsurarea activităţii
operatorilor economici de pe raza Comunei Tilişca.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea duratei de funcţionare a unor
bunuri din domeniul public al Comunei Tilisca concesionate prin Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC
Apa Canal SA Sibiu, inĺtiator 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 TTlişca nr.22/2OI8
privind actualizarea duratei de functionare a unor bunuri din domeniul public al
Comuneĺ Tilisca concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului

de alimentare cu apa si de canalizare catre sc Apa canal sA sibiu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de org,anizare şi
funcţionare a Coonsiliul Local al Comunei Tilişca, iniţiator primarul.
.'

D-l Greavu Dumĺtru: Cine este pentru aprobarea proiectului
- 11? Cine este
-irloturi
împotrivă - ? Abţineri - ? Proiectul a fosŁ
aprobat .u
pentru, din totalul de 11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Tilişca nr' 23/2Ot8

aprobarea Regulamentului de organizare
şi ĺüń.!iona'e a Coonsiliul Local al
Comunei Tilisca.
barea Planului de pregătire îndomeniul
tor primarul.
u aprobarea proiectului _ 11? Cine este
bat cu 11 voturi pentru, din totalul de 11
S-a adoptat Hotărârea Consĺliului Local al Comunei
Tilişca nr' Ż5/2OI8 privind
aprobarea planului de pregătire îndomeniul
situatiilór de uŕgente pĂ'*ul 2o1B.
11' Proiect de hotărâre privind aprobarea uc'hi'itiei
serviciilor de consultanta
pentru elaborarea documentatiei de infiintare
si constituirea a unei Asociatii de
Dezvoltare Intercomunitara pentru distributie g";;
Ăaturale in comuna Tilişca,
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 Llcal al Comunei
Tilişca nr. 2612018 privind
aprobarea achizitiei serviciilor de consultanta pentru
elaborarea documentatiei de
infiintare si constituirea a unei Asociatii de Dezvoltare
Intercomunitara pentru
distributie gaze naturale in comuna Tilisca.
Dna Secretar: avem mai multe cereri de atribuire
a păşunatului comunal pentru

vaci la câteva persoane, crescători de bovine
şi acestea să śeocupe şi de ciurda satului.
Dl Greavu Dumitru: supun la vot se respĺnge, păşunatul
va fi încomun.
Dl Primar: am să dau citire notei d

Dl Greavu Dumitru: discutarea procesului verbal se
amână până la următoarea
sedintă, să vedem câte hectare sunt.
Dl Bratu Petru: ce mai este cu căminul ?
Dl Primar: am vorbit cu, constructorul spune că se apucă
de lucru cum se
încălzeşte.
Primaľ: până la şedinta următoare să vă gândiţi
ce lucrărĺ ar trebui să maĺ
^Dl
facem în
comună.
Dl Nistor Ilie: avem nişte străzi la Rod.
Dl Bunea Nicolae: să facem drumul pe Valea Drojdiilor.
Dl Nistor llie: şi Bufetul de la Rod aitrebui
äšunu o să-| i-a nimeni.
Nemaifiind alte probleme şedinţa i-a sfârşit '"p.'ái
la ora lo,so.

_

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DUMITRU GREAVU

SECRETAR UAT
{

MARIA M

