CoMUNA TILIŞCA - CoNSILIUL LoCAL
Proces - verbal încheiatazi data de 25 octombrie 2018 înşedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tilişca.
Şedinţaîncepela ora 14,00.

Consiliul local

a fost

convocat

înscris prin

Dispoziţia Primarului

nr.

7912I'10'2018, întemeiul art. 39 din Legea nr' 2I5I2OO1 privind administraţia publică
locală, republicatä.
Paľticipă 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 Miclăus I Ioan, Miclăuş P Ioan si dl Nistor Ilie.
Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului
local precum şi ale art' 4Ż alin 5 din Legea nr. 2I5lŻ001 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 verba| al şed'ĺnţeianterioare a fost aprobat
înunanimitate de către consilĺerii prezenţĺ'
Dl Primar: având învedere că expiră mandatul preşedintelui de sedintă, propun
un nou preşedinte, continuăm înordinea alfabetică, urmeză Mihaiu Dumitru Toma, dacă
sunteţi de acord _ aprobat înunanimitate. S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Tilişca nr 49l20I8 privind alegerea preşedintelui de sedintă.
Presedintele de sedintă dl Mihaiu Dumitru Toma - supun spre aprobare ordinea
de zi - Cine este pentrú -11? Împotrivă - ? Abţineri ? ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate de cätre consilierii prezenţi.
Dl Primar: o să dau citire proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoftului de activitate al asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I anul 2oIB, iniţiator
primarul.

D-l Mihaiu Dumitru Toma: 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. 50/2018 privind
aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav pentru semestrul I anul 2018.
Dl Primar: o să dau citire Protocolului înaintatde către Primăria oraşului Săliste
privind finanţarea încomun a Centrului de Permanenţă Sălişte. Cine este pentru
aprobarea acestui protocol şi alocarea sumelor necesare începândcu anul 2019 aporbat înunanimitate, sumele se Vor aloca doar dacă şi celelalte unităti administrativ
teritoriale vor susţine financiar acest Centru.
Dna Secretar: o să dau citire Notei de control întocmite ca urmare a controlului
efectuat la Primăria Tilisca de către Institutia Prefectului Judeţul Sibiu, asupra activitătii
primarului, viceprimarului şi secretarului unitătii administrativ teritoriale.
Diverse :
Dl Primar: nu ştiu ce Vom face cu cei de la cămin, nu lucrează deloc, poate ar
trebui să-i mai chemăm la o sedintă să vedem ce explicatie o să ne dea.
Dl Miclăus P Ioan: să-i chemăm din nou la sedinţa următoare.
Dl Mihaiu Dumitru Toma: să-l chemăm la sedintă, însăcine ştie dacă va veni sau
nu

Dl Răceu Dumitru: să vină si dirigintele de şantier, dânsul este cel mai în
să ne spună care este stadiul lucrării si să dea un raport cu ce s-a executat până
ce mai este de executat.
Dl Primar: vom chema constructorul, dirigintele si proiectantul.
Dl Răceu Dumitru: ar fi bine să vină şi proiectantul.
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fârsit la ora 15,40.
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