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ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat azi 14.01.2008,cu ocazia sedintei ordinare a consiliului local al comunei Pilu

Se face prezenta si se arata ca sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 11;
Sedinta a fost convocata in termen legal pe baza de convocator si invitatie la sedinta,
fapt pt.care sedinta de azi este legal constituita.
Procesul verbal de la sedinta anterioara a fost pus la dispozitia consilierilor din
timp, impreuna cu materialele supuse dezbaterii si au fost discutate in sedintele pe
comisii.
Nefiind alte complectari in ceea ce priveste procesul verbal de la sedinta anterioara,
acesta se supune la vot si este aprobat in unanimitate de voturi .
La sedinta este prezent dl primar si dl viceprimar.
Presedinte de sedinta este dl. Tatar Eugen ales la sedinta anterioara pentru doua
luni de zile.
D-nul Tatar Eugen da cuvantul primarului care prezinta urmatoarea ordine de
zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara;
2.Proiect de hotarare privind acoperirea golului de casa pe 2008 din fondul de
rulment.
3.Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa Canalizare judetul Arad;
4. Diverse.
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot si se
aproba in unanimitate de voturi.
Primul punct de pe ordinea de zi a fost aprobat, respectiv aprobarea procesului
verbal de la sedinta anterioara, se trece la punctul urmator de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul d-nului primar care prezinte proiectul de hotarare privind
acoperirea golului de casa pe 2008 din fondul de rulment pe anul 2008, dupa care se
trece la discutii:
D-l Irimie Virgil, presedintele comisiei de buget-finante, arata ca aceasta
problema a fost discutata in sedinta pe comisie si aceasta in unanimitate de voturi a
acordat aviz favorabil in forma prezentata, de asemenea intreaba de ce este deficit
bugetar pe 2007, dl primar arata ca acestea sunt sume restante la impozite si taxe locale.
Dl Done arata ca la sedinta trecuta nu a fost si solicita sa se arate ce suma a fost
aprobata pentru piatra; dl primar arata ca a fost alocata suma de apr. 60 000 lei.
Nefiind alte discutii se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi
proiectul de hotarare privind acoperirea golului de casa.
Se trece la punctul trei si se da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta proiectul
de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa
Canalizare Judetul Arad, dupa care se trece la discutii:
D-nul Oltean Constantin , presedintele comisiei de administratie publica, prezinta
raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia pentru acest proiect.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si in unanimitate de voturi se
aproba proiectul de hotarare privind constituirea asociatiei si aprobarea statutului.
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Se trece la urmatorul punct –diverse.
La acest punct dl primar arata ca primaria a primit o masina de la RAR si mai
este una mai veche de la drumuri, iar aceasta din urma are multe defectiuni la
schimbator de viteza, disc ambreiaj, fapt pentru care solicita ca aceasta din urma sa fie
vanduta sau predata la fier vechi.
Dl Irimie arata ca este mai bine sa se predea la fier vechi, pentru ca vanzarea nu
se poate face fara licitatie si nu trebuie sa existe suspiciuni de favoruri.
Dl Tatar arata ca nu ar trebui sa se accepte toate rablele si sa se bage bani in
reparatii, ar trebui sa se cumpere una noua in liesing pentru ca majoritatea primariilor
au masina .
D-na Drimbe arata ca ar trebui sa se vanda dar numai prin licitatie.
Dl viceprimar arata ca masina primita de la RAR este destul de buna si ea se afla
la Piroasca pentru a i se schimba pragurile.
D-na Maier intreaba care este situatia ca elevii nu mai au abonamente pentru a
calatori la scoala, din Varsand la Pilu.
D-na Grau Maria arata ca ar trebui ca beneficiarii de a ajutor social ar trebui sa
fie pusi sa curete de spini sa scaieti terenul din fata cladirii de la moara, pentru ca
terenul este langa scoala si are un aspect urat.
Dl Done intreaba ca mai sunt lucrari de facut la scoala din Varsand si ce s-a facut
cu tigla de pe scoala pentru ca exista suspiciuni ca a fost vanduta fara documente. Dl
primar arata ca mai sunt de facut mici lucrari de efectuat, dar timpul nu permite si tigla
a fost vanduta pe baza de chitanta cu 1 leu bucata si la Balint.
Dl Oltean arata ca la Varsand poate sau facut ca si la gradinita lucrari de slaba
calitate, iar la scoala in loc de tigla pe acoperis s-au pus placi. Dl primar arata ca
lucrarile au fost supravegheate de un diriginte de santier de la Inspectoratul scolar Arad
si acesta nu a semnat lucrarea daca ea nu a fost executata corespunzator caietului de
sarcini.
D-na Motiu arata ca ce-i care nu au achitat impozitele anul trecut ar trebui sa fie
constransi sa le achite.
D-nul Tatar cere ca pentru sedinta viitoare sa se prezinte un tabel cu restantierii
si arata ca orarul de functionare a iluminatului public trebui corelat cu timpul .
D-nul Irimie cere ca sa se prezinte cati bani sunt ramasi din anul 2007 pentru
2008 la activitatile de la autofinantate.
Nefiind alte probleme se incheie lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
TATAR EUGEN
___________________

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
______________________

