CoMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LoCAL
Proces

-

verbal încheiatazi data de Ż9 iunie 2018

Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 13,00'

înşedinţa ordinară

a

Consiliul local a fost convocat înscris prin Dispoziţia Primarului nr'
5llŻ6.06'2018, întemeiul art. 39 din Legea nr.2I5|2OO1 privind adminĺstraţiapublică

e

a

locală, republicată.
Paľticipă dl Primar Vasile đmpean,dl Viceprimar Dumitru Greavu, d-na Secretar
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, Bunea Nicolae, Dobră loan, Răceu Dumitru, dl
Mihaiu Dumitru Toma, dl Bunea Nicolae, dl Nistor llie, dl Miclăus P loan, dl Ciorogariu
Vasile Mihai si dl Miclăuş I Ioan.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al consilĺului
local precum şi ale art. 42 alin 5 din Legea nr' 2I5l2oO1 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 şedĺnţeianterioare a fost aprobat
înunanirnitate de către consilierii prezenţi.
Dl Miclăus P Ioan: supun la vot ordinea dezi _ aprobată înunanĺmitate.
Dl Primar: având învedere că este dna Director de la ŞcoalaGimnazială Tilişca, o
să dau cuvântul dânsei.
Dna Magoş Nicoleta: nu ajung banii pentru lemne, noĺ am achiziţionat o cantitate
de lemne, însăeste doar jumătate din ce avem nevoie, iar pentru a asigura toată
canitatea pentru iarnă mai avem nevoie de 34.000 lei.
Dl primar: am alocat la începutul anului suma de 60'000 lei, aţi mai primit si de
la Inspectorat, aveţi aproximativ 100.000 lei pentru cheltuieli de funcţionare/ ar fi trebuit
să alocati suma necesară pentru toată cantitatea de lemne.
Dna Magoş Nicoleta: banii nu ajung, dacă nu aveţi bani atunci să ne daţi lemn.
Dl Miclăus I Ioan: avem acum un parchet de |emne, însăsunt înpădure, trebuie
tăiate, nu sunt la drum auto.
Dna Magoş Nicoleta: avem nevoie de bani şi pentru unele reparaţii, de exemplu
canalizarea de la toaletă este înfundată'
Dl Răceu Dumitru: la reparaţii din banii primiti ce sumă aţi alocat?
Dna Magoş Nĺcoleta: 5'000 lei
Dl primar: o să facem adresă la SC APĂ CANAL SA să vină si să vadă despre ce
este vorba.
Dl viceprĺmar: este vorba despre canalizarea făcută prin cuftea şcolii, nu de
canalizarea stradală.
Dl primar: avem solicitările dvs cum primim bani cum vă repartizăm.
Dna Magoş Nicoleta: Vreau să 'vă rog să ne sprijiniţi îndemersul nostru pentru
achiziţionarea unui nou mĺcrobuz şcolar cu 18 locuri, cel existent este vechi si oricum are
nevoie de reparaţĺi multe. Noi am făcut o solicitare la Inspeďoratul ŞcolarJudeţean , dar
dacă transmiteţi si din paftea primăriei o solicitare ar fi foafte bine.
Dl Răceu Dumitru: să se solicite un microbuz cu 18 locuri.
Dna Magos Nicoleta: referĺtor la autorizarea CDI, am primit o nouă adresă prin
care ne înştiinteazăcu privire la faptul că trebuie să obţinem această autorizatie.
Dl primar: lucrarea este îndesfăşurare, am trimis pe dl Zeicu Nicodim
Inspectorul de la situaţii de urgentă, la ISU Sibiu să vedem ce trebuie
continuare, noi am obtinut avizul, însătrebuĺe realizate nişte lucrări pentru a
Dl primar: vom face adresă la C] Sibiu si la Finante să ne
pentru şcoală, precum şi adresă pentru microbuz.
Dl primar: având învedere că însală este si dna Miclăus Ana să
doreşte si dânsa.
Dna Miclăuş Ana: referitor la plângerea dlui Banciu Dumitru si eu am o
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