,,CoMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LoCAL
Proces - verbal încheiatazi data de 25 septembrie 2018 în
şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comuneĺ Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,oo.

Consĺliul local a fost convocat înscris prin Dispoziţia Primarului nr.
72l2I'09.2018, întemeiul art. 39 din Legea nr. 2I5lŻOo1 privind aáministraţia publică

locală, republicată.
Participă dl primar Vasile đmpean,dl viceprimar Dumitru Greavu, d-na secretar
Maria Morar, dna contabil luga Maria 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 şi dl N'stor Ilie.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi fúncţionare al consiliului
local precum şi ale art.' 42 alin 5 din Legea nr' 2L5l2Oot pilvind ádministraçia 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 ? Präcesul verbal al
şedĺnţeianterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilierii prezenţi.
Preşedintele de sedĺntă dl Miclăuş I Ioan - Supun spre aprobare ordinea de zi Cine este pentru -11?'Împotrivă- ? Abţineri z ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate de către consilierii prezenţĺ.
Dl Primar: o să dau citire proiectelor de hotärâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, iniţiator primarul.
Dna contabilă - o să vă prezint cum am alocat bani după ultima rectificare
bugetară de la nivel naţional si după alocarea către Comuna Tilişca a sumelor.
D-l Miclăus I loan: Cine este pentru aprobarea proiectului - 11? Cine este
_
împotrivă- ? Abţineri -? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 4612018 privind
rectificarea bugetului local.
Ż. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul
iernii, iniţiator primarul.

D-| Miclăus I loan: Cine este pentru aprobarea proiectului- 11? Cine este
împotrivă- ? Abţineri _ ? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr. 47/ZOLB aprobarea
Planului operativ de acţiune pe timpul iernii.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unor avocati, inĺtiator
primarul.

D-| Miclăus I loan: Cine este pentru aprobarea proiectului- 11? Cine este
.
împotrivă - ? Abţineri - ? Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru din totalul de 11
consilieri, cu o excepţie, respectiv dl Mihaiu Dumitru Toma la punctul doi din proiect angajare avocat pentru a reprezenta interesele Comunei Tilisca înprocesul privind
terenul numit "Hudiţă'', învecinătatea nr adm 521, strada Dos - se abţĺne,însăeste de
acord cu restul punctelor din proiect.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilişca nr' 48l2OI8 aprobarea
angajări unor avocaţĺ.
Cereri:
Dna Secretar: o să dau citire cererilor depuse de cetăţeni.
1) Dna Tihiĺ Steliana, Tilişca nr 61 - solicită reducerea taxei de salubritate l
ľr
persoană.
Presedintele de şedintă: supun la vot - respinsă înunanimitate.
2) Dl Cîmpeanloan _ solicită închirierea sau vânzarea terenului de
Tilisca nr 394.

Dl Răceu Dumitru- acest teren nu apare înnĺci un extras CF, este un teren ce
face parte din nr top care apaţine sträzi, doar dacă se face dezmembrare.
Dl Primar - putem să facem o documentaţie pentru dezmembrare este un teren
care poate fi folosit.
Dl Răceu Dumitru - dacă se va face dezmembrarea atunci să se înscriesi
construcţia.
Dl Primar - vom face dezmembrare.
Dna Secretar - până nu se reglementează situaţia juridicä nu putem lua nici o
hotärâre înceea ce priveşte acest teren.
Preşedintele de sedintă - supun la vot - respinsă înunanimitate.
Dna secretar _ mai mulţi locuitori de pe strada Dos solicită desfiinţarea fântâni
din dreptul nr adm 530.
Dl Viceprimar _ am fost si am verificat, fântâna nu mai are apä'
Dl Bunea Nicolae - dacă nu mai este apă atunci trebuie desfiintată.
Dl Bratu Petru _ ar trebui totusi să rămână o cismea, dacă vin cetăteni străini nu
au nici o sursă de apă.
Presedintele de şedinţă - supun la vot _ 6 voturi pentru, împotrivă 4: Nistor Ilie,
Dobră loan, Bratu Petru, Răceu Dumitru, o abţinere _ Ciorogariu Vasile Mihai.
Dl Răceu Dumitru - să se de-a citire celor care au cerut demolare, sunt doar
câtiva locuitori, nu toţi, ar trebui să cerem părerea şi celorlalţi.
Dl Bunea Nicolae - să se demoleze.
Dl Primar să o luäm si să o mutăm lângă muzeu dacä totusi doriti să o
păstrăm.

-

Dl Miclăuş P Ioan - dacă este o fântână fără apă de ce să o mai păstrăm.
Dl Mihaiu Dumitru Toma - chiar dacă are avea apă nu este folosită de nimeni, nu
are rost să o mai păstrăm.
Dl Miclăus I Ioan _ dacă nu are apă să o demolăm'
Dl Viceprimar până la sedinţa următoare să se facă proiect de hotărâre
referitor la această fântână'
Dl Primar - o să mai discutăm.
3) Dna Antinie Maria - solicită scutirea de la taxa de apă deoarece are desfiinţat
branşamentul .
Dl Nistor Ilie - dna solicită desfiintarea branşamentului, dacă se aprobă atunci
va achita din nou taxa de branşare când va avea din nou nevoie de apă.
îiVom comunica acest aspect si dacă totuşi susţine că vrea
Dna Secretar
desfiinţarea branşamentului, atunci va fi desfiintat.
Dl Micläuş I Ioan _ supun la vot, aprobat înunanimitate.
4) Dl Director Nistor Mihai _ solicitä confirmarea înconsiliul de administratie a dlui
Ciorogariu Vasile sau desemnarea altei persoane.
Dl Primar _ dacă sunteţi de acord să rămână tot dl Ciorogariu ? - aprobat în
unanimitate.
Diverse:
Dl Bratu Petru - la cămin se pun geamurile, altfel înce stadiu sunt lucrările ?
Dl Primar - se lucrează însăfoaľte greu.
Dl Miclăus I loan - înce stadiu este documentaţia pentru gaz ?
Dl Primar - s-a aprobat asocierea, s-a înfiintatasociaţia si s-a trimis adresă la
Târgu Mureş pentru branşament.
Dl Dobră Ioan _ să facem o adresă la Drumurile Judeţene _ să vină să repare
drumul întreTilisca şi Rod, vine iarna si va fi foafte greu de circulat pe acest tronson.
Dl Primar - ei au înlucru documentatia pentru acest drum, am dat avizul pentru
certificatul de urbanism, drumul va intra înreabilitare.
Ëeut
Dl Mihăilescu Sarafie Dumitru cei care lucrează la canaliząŕé,'
întreruperi pe acest tronson de drum chiar încurbe şi oricum drumu
şl
vizibilitatea este redusă.
întreruperie s-au făcut conform proiectu Ult tr&uie
Dl Primar

-

-

-
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proiectul.

Dl Viceprimar _ aŞaeste înproiect, însăar trebui să urgenteze să finalizeze
aceste cămine.
Dl Răceu Dumitru _ tabla de la intrarea înlocalitate dĺnspre Rod nu mai este, ce
s-a întâmplat cu aceasta ?
Dl Viceprimar _ a fost ruptă, noi am adus-o la Primărie'
Dl Răceu Dumitru - să se repare si să fie pusă la loc. Deasemenea am Vrea ca
până la şedinta următoare să avem o situaţie cu încasărĺlepe aceste 9 luni, un raport
realizat de cei de la impozite sĺ taxe.
Dl Primar _ un rapoft cu încasările, însăşi cu restanţele şi din anii precedenţi.
Dl Nistor Ilie _ Gigi Nistor este deja cu vacile înDumbravă, a cerut v'oie la
cineva?
Dl Primar _ cei cu vacile şi oile ar trebui să respecte ceea ce am hotărât anul
trecut şi să se încasezegaranţia.
Dl Viceprimar - să se facă o comisie dĺn cadrul consiliului local si să mergem pe
teren, deasemenea să facem şi să aprobăm nişte reglementări clare printr-o hotărâre de
consiliu local să prindem si sancţiuni si să putem să o aplicăm.
Nemaifiind alte probleme sedinta i-a sfârsit la ora 16,30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ŕ
IOAN I. MICLAUS
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