CoMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LoCAL
Proces - verbal încheiatazi data
Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00'

Consiliul local

a fost

convocat

de 07 august 2018 înşedinţa ordinară

înscris prin

Dispoziţia Primarului

a

nr.

60/03.08.2018, întemeiul art. 39 din Legea nr' 2I5I2OO1 privind administraţia publică
locală, republicată.
Pafticipă dl primar Vasile đmpean,dl viceprimar Dumitru Greavu, d-na secretar
Maria Morar şi consilierii: dl Bratu Petru, dl Bunea Nicolae, dl Dobră loan, dl Răceu
Dumitru, dl Mihaiu Dumitru Toma, dl Ciorogariu Vasile Mihai, dl Mihăilescu Sarafie
Dumitru, dl Miclăuş I Ioan, Miclăuş P Ioan, iar dl Nistor Ilie absent.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederĺle Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului
local precurn şi ale art' 42 alin 5 din Legea nr' 2I5I2OO1 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dl Greavu Dumitru: referitor la procesul verbal al sedinţei anterioare s-a discutat
de conducte de canalizare, nu drenaj,
D-na secretar - supun la vot procesul verbal al şedinţei anterioare: Cine este
pentru -10? Împotrivă- ? Abţineri ? Procesul verbal al şedĺnţeianterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Dl Primar: o să dau citire proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, iniţiator primarul.
D-| Miclăus I loan: 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 Tilişca nr' 43|2OLB privind
rectifi carea bugetului local.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de salubritate pentru anul
Ż078, niţiator pri marul.
D-| Miclăus I 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 Tilişca nr' 44l2OI8 privind
modificarea taxelor de salubritate pentru anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern privind
acordarea voucherelor de vacanţă, iniţiator primarul'
D-l Miclăus I 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.
4. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' 45lŻOI8 privind
aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea vocuherelor de vacanţă.
Diverse:
Dl Miclăus I Ioan: ocolul Silvic Săliste are parchet de lemne la Tilisca si cetätenii
nu vin după lemne, nu ştiu ce Vom face deoarece eu trebuie să finalizez acest parchet
până înluna septembrie.
Dl Primar: oamenii nu vin deoarece nu sunt accesibile.
Dl Ciorogariu Vasile Mihai: brad este?
Dl Miclăus I. Ioan: avem brad pentru construcţie' avem şi lemn pentru foc.
Dl Viceprimar] pe picior nu vin oamenii, dacă s-ar da la rampă ar fi mai usor'
Dl Miclăus I loan: dacă nu vin locuitorii din Tilisca o să dăm si la cei
localităti.
Cereri:
Dna Secretar: o să dau citire cererilor depuse de cetăţeni.
1) Dna Bratu Ana, Tilişca nr 8 _ solicită deschiderea Huditei dintre nr ad
i

ľţťCr

52Ia, deoarece este singura modalitatea de a intra înspatele imobilului care îiapartine,
pentru reparatii. Hudita este închisăde către dna Sava Florina.
Dl Primar: o să facem adresă dnei Sava Florina să deschidă Hudita, deoarece
este terenul primăriei, nu proprietate privată.
Preşedintele de sedinţă: supun la vot - aprobat înunanimitate, se va transmite
adresă la Sava Florina pentru deschiderea Huditei.
Dna Gaston llieana, Tilişca nr 2I so|icită să luăm măsuri pentru a restabili
cursul de apă întrenr adm 21 si 52I, ca urmare a depunerilor de bolovani, crengi, etc,
cursul de apă a fost deviat şi a provocat pagube terenului ce-i apaţine dânsei.
Dl Primar: la Gaston Ilieana zidul din dreptul nr adm 21 este prins pentru
reparaţii de către Apele Române ca urmare a inundaţiilor, iar noi vom încercasă curătăm
cât putem cursul de apă.
Dna Secretar: dl Balea Nicolae solicită să reparăm drumul din Zona Luncă si să
extindem iluminatul public si la proprietatea dânsului din acea zonă.

-

Dl Primar: avem o sumă de bani aprobată pentru reparaţii ca urmare

a

inundaţiilor înacea zonă.
Dl Viceprimar: referitor la iluminatul public trebuie să verificăm dacă este tras fir
înacea zonă si să cerem un deviz de lucrări să vedem la ce costuri se ridică lucrarea.
Dl Miclăus P Ioan: să ni se spună posibilitătile şi costurile pentru această lucrare
si apoi mai vedem.
Dl Primar: referitor la data de 15 august, împreună cu Biserica Vom organiza un
cenaclu care Va curpinde atât cântece bisericeşti cât şi patriotice, având învedere că am
aprobat o sumă de bani pentru acest eveniment, vă rog să ne sprijĺniti să veniti îndata
de 15 august, iar după spectacol Vom merge la restaurant pentru masă. Solicit sprijinul
dvs pentru susţinerea acestui eveniment.
Nemaifiind alte probleme şedinţa i-a sfârsit la ora 15,oo.
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