coMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LocAL
Proces _ verbal încheiat azi data de 02 mai 2018 înşedinţa ordinară a Consiliului

Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.

Consiliul local

a fost

convocat

înscris prin

Dispoziţia Primarului

nr.

32127'04.2018, întemeiul art.39 din Legea nr.21512001 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 Ioan, Răceu Dumitru, dl
Mihaĺu Dumitru Toma, dl Bunea Nicolae, dl Nistor Ilie şi dl Miclăuş P loan, dl Ciorogariu
Vasile Mihai, iar dl Miclăuş I Ioan absent.
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. 4Ż alin 5 din Legea nr. 2L5l2001 privind administraţia publicä
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
D-na secretar - supun la vot procesul verbal al şedinţei anterioare: Cine este
pentru -10? Împotrivă- ? Abţineri ? Procesul verbal al şedinçei ânterioare a fost aprobat
înunanimitate de cätre consilierii prezenţi.
Dl Miclăuş P loan: supun la vot ordinea de zi - aprobată înunainimitate.
Dl Primar: o să dau citire proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea ADI Transalpina Gaz, iniţiator
primarul.
D-l Miclăuş P loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este
împotrivă ? Abţineri _? Proiectul a fost aprobat
10 voturi pentru un consilier
absent, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. ?7l20I8 privind
constituirea ADI Transalpina Gaz.
2' Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere şi scoaterea
la licitaţie învederea închirieria grajdiului comunal si grădina satului, initiator primarul.
Dl Răceu Dumitru: pretul de pornire să fie 105 euro, cât s-a adjudecat ultima
dată.
Dl Viceprimar: eu zic să punem 100 euro/lună.
Dl Răceu Dumitru: să pornim cu 70 euro/lună şi treapta de strigare să fie de 10
''ł6'
euro/lună. Să se specifice că obligatoriu se va atribui o
D-l Miclăus P Ioan: Cine este pentru aprobarea proiectului cu aceste completări :
9? Cine este împotrivă- ? Abţineri _ 1( dl Ciorogariu Vasile Mihai) ? Proiectul a fost
aprobat cu 9 voturi pentru, o abţinere şi un consilier absent, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr.32l20t8 privind
încetarea unui contract de închiriereşi scoaterea la licitaţie învederea închirieria
grajdiului comunal şi grădina satului.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei
Tilisca şi Regulamentului Local de Urbanism, iniţiator primarul.
D-l Miclăuş P Ioan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? Cine este
împotrivă ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi pentru, un consilier
absent, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Îlişcanr. 33/2018 privind
aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Tilisca şi Regulamentului Local de
Urbanism.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizări documentaţiei necesare
lucrarea Reabilitare spaţii Bufet Rod şi sediu Pirmărie Rod, initiator primarul.
D-l Miclăuş P loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 10? ci
împotrivă ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat
10 voturi pentru, un
absent, din totalul de 11 consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilĺşca nr. 34l20L
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aprobarea realizări documentaţieĺ necesare pentru lucrarea Reabilitare spaţii Bufet Rod
si sediu Pirmărie Rod.

Dl Greavu Dumitru: având învedere că sunt prezenţi dnii Trihenea Dumitru,
Schiau Dumitru şi Banciu Dumitru să discutäm despre drumul din Plaiul Rodului.

Solicităm acceptul consiliului local pentru a devia puţin drumul prin proprietätile vecine,
deoarece este mai uşor de realizat.
Dl primar: cine să facă drumul şi cine să plăteasc ? Nu cred că avem fonduri să
susţinem lucrarea, iar cu utilajele noastre nu cred că putem să facem.
Dl viceprimar: putem cu utilajele, însăcheltuielile să le supofte cetătenii care au
proprietăţi pe acest drum. Dacă nu, lăsăm drumul cum este şi facem drum pe alt traseu
mai uşor.
Dl Schiau Dumitru: noi adunăm banii pentru motorină, iar primărĺa sä pună la
dispoziţie utilajele.
Dl viceprimar: avem nevoie de câteva tuburi.
Dl Mihaiu Dumitru Toma: să iesim si noi pe teren să vedem dacä putem devia
drumul.
Dl primar: cu utilajele primăriei nu putem face lucrarea respectivă. Să iesim si să
chemăm un specialist să vedem cât ne costă, dl Liviu din Sălişte are utilajele necesare/
putem să-l chemăm si să vedem cât ne costă.
Dl Răceu Dumitru: eu zic să vorbim cu Liviu.
Dl primar: să-l chemăm, iar dacă este prea scump să încercămcu utilajele
noastre.
Dl Bratu Petru: să stabilim o zi să mergem pe teren, să vină şi Liviu şi să vedem
ce vom face.
Dl primar: o să dau citire rapoftului de activitate pe anul Ż0I7 privind situaţia
economico-financiară a comunei, raportului privind rezolvarea cererilor şi a reclamatiilor
şi a modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor.
Dl secretar: o să dau citire declaraţiei de unire transmisă de către asociaţia
comunelor, ne cer să aderăm şi noi la această declaraţie.
Dl primar: solicităm să mai amânâm discuţia aceasta.
Dl primar: o să dau citire cererii dlui Bratu Gabriel care doreşte să închirieze
spaţiul Bufet Tilisca, însănu pentru activitatea de bar ci pentru sediul de firmă.
Dl Mihaiu Dumitru Toma: am spus că nu schimbăm destinaţia spaţiului.
Dl primar: cine este de acord să schimbăm destinatia spatiului ?
Dl Ciorogarĺu Vasile Mihai: poate va lua cinvea spaţiul si va deschide bar.
Dl Răceu Dumitru: sä amânăm această discuţie.
Dl Răceu Dumitru: referitor la iluminatul public, nu este fixat bine, becurile se
aprind si pe lumină, nu doar pe întuneric.
Dl primar: iluminatul este pe senzori, iar acolo unde sunt senzori este mai
întuneric.
Dl Bratu Petru: să se găsească o soluţĺesă se aprindă doar când este necesar.
Dl primar: noi am depus proiect pentru finanţarea iluminatului pe oG nr 28/2oI3
poate se aprobă şi atunci se rezolvă şi această situatĺe.
Dl Răceu Dumitru: referitor la hotărârea cu termenul de păşunat din Bărc, nu s-a
respectat acest termen.
Dl viceprimar: ei s-au hotărât să mai lase vacile, noi nu putem hotărîpe
terenurile cetăţenilor.
Dl primar: nimeni nu a cerut garanţia stabilită de noi, ar trebui să
această garanţie .
Dl Mihăilescu Sarafie Dumitru: referitor la păsunatul comunal,
adăpători şi terenul oricum se împădureste pe an ce trece.
Dl primar: la Rod putem să lăsăm doar o paľte din păşunat
comunal , iar cealaltă pańe să o închiriem.
Dl Dobră loan : dacă dăm păsunatul, cine închiriază nu mai lasă si pe

aducă lemne din curătatul de păşunat.
Dl Bunea Nicolae _ dacă vrem să-| dăm să scoatem nişte bani atunci putem să-|
dăm.
Dl Răceu Dumitru- când au fost cei de la Miercurea au spus că trimit o listă cu cei
la care li s-au dat lemne anul trecut, nu au mai trimis lista, iar referitor la fondul de
drumuri să facem proiect să punem bani de la ambele oS şi să facem un drum'
Dl primar: o să cer lista cu cei care au luat lemn pe ultimii 10 ani, nu doar anul
trecut.
Nemaifiind alte probleme şedinţa i-a sfârşit la ora 16,30.
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