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âl
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local al comunei, initiator

Miclăus P loan: Cine este pentru
aprobarea proiectului
mpotrivă
10? Cĺne este
? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat
10 voturi pentru un consilier
abse nĘ din totalul de 11 consilieri.

cu

S-a adoptat Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Tilişca nr
28/2018 privinct
rectificarea bugetul ui local al
comunei.
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Proiect de hotărâre privĺnd
m odificarea HCL nr 7O/ZO
17 privind stabilirea
pen tru functionarii pubĺíci
personalul
şi
contractual din cadrul
Aparatului de Special itate al
Primaruĺui Comunei Tilişca,
Judetul Sibiu începândcu data
de 01.01.20 18, iniţiator primarul.
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lmpotríVA _ ? Abţi neri
10? Cine este
proiectul
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fost aprobat
10 voturi pentru, un consilieĺ
abse nt, din totalul de 11 consili
en.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului
Local al Com unei Îlişcanr
modi ficarea HCL nr 70/20 17 privind
stabilirea sa larĺĺlor de bază pentru
şl personalul contractual din cadrul Aparatuluĺ
de Specialitate at
Tilişca, Judetuĺ Sibiu începând
cu data de 01.01.2018
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de la taxa de
'.Ya,l." ru cereri _ Lalu Iuliana solicită scutirea
salubritate pentru o persoană'
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pentru o perso
na solicită

înunanimitate.

o
la fel _

sele de vacanţă'
tate'

iar la nr 530
rs' 'iutil."u

'j;ă;ă"á
scutirea de la
cită

pers
sup

Dl Primar: achitä 3
Dl Miclăus P Ioan Dl Primar: Mihai Maria
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Dl Primar: PoPa Dumi

oersoane.

Dl Miclăus P loan

aprobă.
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fel
supun la vot să rămână la

Manciulea Mircea

ani precedenţie'
vdin v

Dl Primar

-

nu se
aprobat înunanimitate, cererea

pentru taxa de salubritate
solicită scutirea unor restanţe
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Dl Primar: vineri
încănu au fost scoase ?
ce
Dumitru:
Dl Răceu
â sä fie trimise'
Dna secretar: azi am
,.*uátii la spatiul de la Bufetul
gi
să
'
m-am
eu
Dl Primar:
nü uuu* bani şi trebuie
do
însă
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remiză,
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de la Rod si
re.
inves
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ce
Dl Miclăuş P loan: la c
intele şi proiectantul să vedem
dĺ
vin
acum
Primar:
Dl
urmează să lucreze
gazul ce mai este ?
Dl Miclăus P Ioan: cu
pentru asocierea cu Poi ana şi Jina
Dl Primar: conti nuăm demersurile
mal vine la cămin?
constructoru I a venit sau nu
Dl Mihaiu Dumitru Toma :
cadă
Dl Primar' a fost si constructorul
înTilişca într-ozi riscäm sä
la poarta de la intrare
gândim
şi
ne
să
Dl Primar: trebuie
să ne gândim să o reparăm
orl o dăm jos, ort trebu ie
spunä părerea
si să nu lovească pe cineva'
chemat un specla ist să-si
fiîntärită,
poate
că
cred
Dl Răceu Dumitru
fie o dati jos.
Dl Dobră Ioan: fie o reparaţi
este de fäcut.
jos'
Dl Micläuş P loan: vedeti ce
mal bine să o dăm
nu avem bani să o reparăm,
dacă
Toma:
sedinte
Dumitru
Dl Mihaiu
sa m ă scutiţi motivat de la următoarele

o cerere
Dl Miclăuş I loan am şi eu

străinătate.
pentru două luni, voi pleca în
la vot - aProbat înunanimitate.
supun
loan:
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normati ve noi apărute,
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sedinţa
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