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Loca

ora 14,00.

nr'
convocat înscris prin Dispoziţia Prima.rului
publică
aâministraţia
ul art. 39 din r.l.u nr.-.LsĺzöoL privind

a fost

57ĺO

locală, republicatä.
Greavu' d-na Secretar
Pańicipă dl Primar Vasile Cîmpean, dl Viceprimar^Dumitru
Nŕolae, Dobrä loan' Răceu Dumitru' dl
Maria Morar şi consilierii: Bratu Petru, ä;*.
Ioan iar
ăi čio'ogu'iu Ýasile Mihai, dl Miclăuş I
Mihaiu Dumitru Toma, dl Bunea ĺrlicolae,
dnii Nistor Ilie şi Miclăuş P Ioan
_.'L-l
_^-lin*ai antari

^l
şi
ádministraçia publică
piivina
zisĺzoor
nr.

SecretarulsupuneSprocesul-verbalalşedinţeianterioare,ln
de organizare fúndionare al consiliului

prevederile
42
modi

conformĺtate cu
local precum şi ale art.
le şi completările ulterĺoare.
iăăălei *p'úiäata,cu
este
vot piă."iul verbal al şedinţei anterioare: Cine în
la
D-na secretar - supu
aprobat
fost
a
procesui verbal al şedinţei an1erioare
oentru -9? Împotrivä- ? Abţine i z
Lnanimitate de către consilierii prezenţ'
lipr.rt. preşedintele de şedinţă propun alegerea
;"á.ru
Dt primar:

.;ilJ];

.í

unuinoupreşedinte-dlMicläuşIloan-aprobatînunanimitate.
Consiliului Local al Comunei TiliŞcanr
S-a adoptat cu 9 voturi pentru notŢrârea
de şedinţă'
39lŻOL} privind alegerea preşedintelui

proiect urgent
Dl primar: ilŇ Tn u"o.'" cä- aíem űn
pentru
prvino aprobarea planului local de mäsuri
ordinii de zi cu prj.Jui dá notărâre
Lyme
Bolii
de combaterea transmiterii
gestionarea in unui-zóre a problemuti.ii i.guť.
p'ňintópatura de cäpuşe şi combaterea ţânţarilor' .
l
modificatä - aprobată în
astfel
Dl Miclăuş I loan: supun lu uot'óráinea de zi
propun suplimentarea

unanimitate.

de pe ordinea de zi:
Dl Primar: o sä dau citire proiectelor de hotărâre
local' iniţiator
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului

aprobarea proiectului - 9? Cine este
bat cu 9 voturi pentru, doi consilieri

al Comunei Tllişca nr' 4Oĺ2ot8 privind
izării unor lucrări, iniţiator primarul'
a proiectului- 8? Cine este împotrivä
fost aProbat cu 8 voturi Pentru' o
ilieri.
Comunei Îlişcanr' 4ll20t8 privind
aprobarea realizärii unor lucrări'
planului local de măsuri pentru
r'3. Proiect ae r'átarare privind aprobarea
Bolii Lyme
-e de combaterea transmiterii
primarul'
r, iniţiator
apro-barea proiectului - 9?. Cine este
bat cu 9 voturi pentru, doi consilieri

-

iTilişca nr.42ĺŻ0L8
anul 2018 a probl
a de căpuşe şi com
tântarilor.
Diverse:
"
-

i'áir.

pe Vale la Lalu Vasile sä se desfunde canalul,
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-DnaMiclăuşParaschivaseprezintă.laşedinţăşiaratăcäveciniinusuntde
poartä si lacät'
ácoro cu închiderea hudiţei cu
a
atât'la Tllişca cât şi la Rod ' ca urmare
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Se solicită .."puruäu'o_iůń''ir"i

grädină îndreptul proprietäţii dlui
ţ!"'|Ţîunăun tub de drenaj pe Luncă la

Tică Miclăuş.
sfârşit la ora 15,30
Nemaifiind alte Probleme şedinţa i-a
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IOAN I.

IcLAUŞ

SECRETAR UAT
MARIA M

2

