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ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat azi 13.02.2008,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, iar din partea cetatenilor participa
d-nul Popovici Teodor si d-nul Ticos Mircea;
Se trece la alegerea presedintelui de sedinta pentru doua luni de zile.
Dl Irimie Virgil propune pe d-na Drimbe Florica, nefiind alte propuneri se supune la vot
propunerea facuta si in unanimitate de voturi d-na Drimbe Florica a fost aleasa
presedinte de sedinta pentru doua luni de zile.
D-nul Drimbe Florica 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 alegerea presedintelui de sedinta.
3.Proiect de hotarare privind discutarea si aprobarea bugetului local pe anul
2008.
4.Proiect de hotarare privind discutarea si aprobarea bugetului la activitatile
extrabugetare
5. Proiect de hotarare privind discutarea si aprobarea planului de analiza si
acoperire a riscurilor.
6.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru activitatea de
salubrizare.
7. Diverse.
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot si se
aproba in unanimitate de voturi.
Primul si al doilea punct de pe ordinea de zi au fost aprobat, respectiv aprobarea
procesului verbal de la sedinta anterioara si alegerea presedintelui de sedinta, fapt
pentru care se trece la punctul urmator de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul d-nului primar care prezinte proiectul de hotarare privind
bugetul local pe 2008 si bugetul local pe articole de venituri si detailat pe cheltuieli,
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 a acordat aviz nefavorabil
motivand ca nu sunt detailate cheltuielile pe articole si solicita prin raport ca pana la
sedinta de consiliu sa se prezinte aceasta detaliere si atunci o sa fie de acord cu bugetul
prezentat, dar in acelasi timp sa se prezinte cum s-au folosit banii primiti in luna
decembrie 2007, in special cele 60 000 lei repartizate pentru piatra, de asemenea arata ca
in acest an cu banii repartizati pentru drumuri si trotuare sa nu se mai dea balast si
ciment la oameni pentru trotuare, ci sa se faca aceasta lucrare de o echipa care castiga
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lucrarea, arata ca trimestrial trebuia ca sa fie informat consiliul despre modul de
efectuare a cheltuielilor, lucru care nu s-a facut;
Dl Done arata ar fi bine pentru ca sa nu mai fie suspiciuni sa se prezinte lunar
principalele cheltuieli facute cu banii din buget.
D-na Drimbe Florica arata ca pentru piatra in valoare 30 000 lei sa se faca o
comisie de receptie din care sa faca parte si presedintele comisiei de administratie
publica, respectiv dl Oltean C-tin pentru Pilu si pe d-l Done Danut la Varsand, iar
acestia sa faca receptia la fiecare masina de piatra precum si receptia trotuarelor ce se
vor face, solicita ca piatra sa fie repartizata egal pe cele doua localitati.
D-nul Oltean C-tin propune sa nu se mai dea ciment si balast la cetateni pentru a
face ei trotuarele, fapt pentru care propune sa se angajeze un om la primarie care sa
supravegheze aceasta activitate;
D-l primar arata ca nu se poate angaja un om pentru ca aceasta este o activitate
temporara, dar se poate face lucrarea cu o firma, care va castiga licitatia.
Nefiind alte discutii se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi
proiectul de hotarare privind bugetul local pe 2008.
Se trece la punctul urmator si se da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare privind bugetul pe 2008 la activitati extrabugetare, dupa care se
trece la discutii:
D-nul Irimie-presedintele comisiei buget finante arata ca membrii comisiei au
solicitat prin raport modificarea cheltuielilor, in sensul ca banii proveniti de la
salubrizare sa se foloseasca tot pentru salubrizare, respectiv sa fie achitata suma de 5
000 lei pe luna pentru firma de salubrizare pana la sfarsitul anului 2008, de asemenea
arata ca anul trecut s-a inceput cu un sold la salubrizare de aproape 4 miliarde lei
(vechi) si s-a propus sa se modernizeze caminele culturale, dar d-nul secretar a arata ca
banii proveniti de la salubrizare au destinatie precisa, conform legii si se pot folosi
pentru aceasta activitate de salubrizare si infrumusetarea comunei, totusi din situatia
prezentata reiese ca s-au folosit bani in alta parte fara aprobarea consiliului local, mai
intreaba ce reprezinta cheltuielile din 2007 cu transport piatra strazi in valoare de 50
000 lei si nisip si balast in valoare de 6000 lei, d-l primar prezinta situatia cu aceste
cheltuieli si face si copii dupa facturi si le inmaneaza consilierilor, tot dl Irimie mai
intreaba ca de ce la venituri la pasune pe 2008 este trecuta suma de 28000 lei , pentru ca
pasunea in marea ei parte se da benificiarilor legilor fondului funciar, d-nul primar
arata ca dupa ridiocarea topografica a pasunilor si terminarea eliberarii tp, pasunea o
sa se inscrie in cf si atunci o sa se stie precis cat ramane, iar dl secretar arata ca taxa de
pasunat o sa se plateasca in functie de pasunea neatribuita la proprietari pa baza legilor
funciare si suprafata pasunata, in functie si de aceasta bugetul la acest capitol se poate
rectifica in cursul anului.
D-nul Oltean intreaba ce cheltuieli sunt cu firma City Media si care sunt
incasarile de la PAPI, raspunde primarul;
D-na Drimbe Florica arata ca in sedinta pe comisii s-a propus reducerea
cheltuielilor cu salarizarea deoarece anul trecut au fost incasari la PAPI in valoare de
270 lei, iar de activitatea de la PAPI sa se ocupe d-l Nedea in timpul programului de
lucru.
D-nul secretar arata ca trebuie sa fim atenti ca prin sistarea cheltuielor cu plata
angajatilor de la PAPI, aceste posturi trebuie sa fie aprobate prin hotarare de consiliul
privind reducerea lor si personalul instiintat ca nu mai sunt resurse financiare pentru
plata salariilor, aceasta este consencinta modificarii cheltuielilor la autofinantate.
D-nul Irimie Virgil solicita ca cele doua persoane de la PAPI sa fie platite pe
primele doua luni de la autofinantate, chiar pana la jumatatea lunii martie.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind bugetul de la
autofinantate cu modificarile solicitate si acesta se aproba in unanimitate de voturi cu
modificarile propuse.
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Se trece la urmatorul punct si se da cuvantul d-nului primar care prezinta
proiectul de hotarare privind planul de analiza si acoperire a riscurilor, 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 si arata ca acesta a
fost intocmit detailat cu foarte multe anexe.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si in unanimitate de voturi se
aproba proiectul de hotarare privind planul de analiza si acoperire a riscurilor.
Se trece la urmatorul punct si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotarare privind activitatea de la salubrizare, dupa care se trece la discutii:
D-nul Oltean Constantin , presedintele comisiei de administratie publica, prezinta
raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia cu specificarea ca lunar sa se achita din
resursele de la salubrizare suma de 5000 lei pentru anul 2008.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si in unanimitate de voturi se
aproba proiectul de hotarare privind unele masuri la activitatea de salubrizare.
Se trece la urmatorul punct –diverse.
D-nul Popovici Teodor arata ca trasportul elevilor din Varsand la scoala din Pilu
sufera deoarece microbuzul este defect si toata vacanta nu s-a reparat, iar parintii
cumpara abonamente la copii care nu se mai deconteaza, iar la amiaza multi elevi pleaca
pe jos la Varsand, fapt care poate duce la accidente, mai ales cu circulatia pe DN a
masinilor TIR.
D-nul primar arata ca inca de la inceput au fost probleme cu microbuzul
deoarece motorul nu a fost bun, s-a schimbat dar acesta este noneuro si nu se poate
inmatricula, dar promite ca in 2-3 zile copii o sa aiba microbu pe care o sa-l imprumute
de la o firma.
D-nul Oltean arata ca atunci cand s-a schimbat motorul de pe microbuz, d-nul
vice si-a luat angajamentul ca nu o sa fie probleme la RAR. D-nul Tatar arata ca s-a
interesat la RAR si i s-a spus ca se poate inmatricula cu aprobare de la Bucuresti.
In continuare se discuta cererile cadrelor didactice : Purcel Cornelia Palcu
Florentina si Misca Viorica care solicita prima de instalare. Consilieri sunt de acord cu
conditia sa se incadreze in lege si sa existe fonduri banesti.
Se prezinta cererile de concesionare a lui : Marcu Aron, Pop Livia si Ticos
Mircea, care solicita concesionarea unor suprafete de teren din pasune, la care d-nul
secretar arata ca la aceste cereri nu se poate da curs pana ce nu se termina cu aplicarea
legilor fondului funciar.
Se prezinta cererea de inchiriere a suprafetei de 6 mp din domeniul public in
vederea instalarii unei gherete cu activitate de asigurari- care se aproba cu conditia
inchirieri cu respectarea legislatiei in vigoare.
Se prezinta cererea parohiei ortodoxe din Varsand care solicita sprijin financiar
pentru unele lucrari.
La aceasta cerere d-na Drimbe arata ca intr-o sedinta anterioara s-a propus sa se
dea sprijin financiar pentru ambele biserici-lucru cu care toti consilieri sunt de acord.
Se prezinta cererea din partea organizatiei locale PDL , care solicita spatiu
pentru desfasurarea activitatii, iar d-nul primar il intreaba unde ar dori si dl Popoviciarata ca in spatiu de la caminul cultural, fostul dispensar sau altul disponibil;
D-nul Popmarc ii ofera pentru inchiriat un spatiu particular; D-nul primar arata
ca la caminul cultural si primarie nu se poate inchiria in incinta institutilor publice, iar
langa dispensarul de la Varsand spatiul este locuinta de serviciu care este inchiriat
asistentei medicale- urmeaza ca de comun acord sa se caute un spatiu disponibil.
D-nul Oltean intreaba cand se rezoilva problema canalizarii de la bloc si care este
problema cu piatra si transportul pietrei pentru care exista facturi din dec. 2007,
intreaba pe ce baza legala sau incasat banii pentru depozitarea betoanelor din
demolarea PETROM .
D-nul Tatar Eugen arata ca nu este corect ca s-au platit facturile fara respectarea
prevederilor legale, pentru ca si el era interesat in transportul pitrei, nu s-a facut prin
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oferte de pret si nici licitatie, iar consiliul nu a fost anuntat, desi facturile sunt din
20.12.2008 si sedinta de consiliu a fost in 28.12. 2007 si in luna ianuarie 2008.
D-nul Done arata ca nu este corect cu plata facturilor pentru ca nu sau respectat
prevederile legale si consiliu nu a fost
instiintat, ce faceau aceste firme daca nu erau de acord, cere ca de acum inainte
sa fie instiintat consiliul local de orice modificare sau rectificare si cu toate cheltuielile
mai mari.
D-nul primar arata ca piatra a fost achitata si poate fi adusa odata ce timpul
permite, iar firma de transport a fost selectata pe baza de oferte. S-au platit aceste
facturi pentru ca era sfarsitul de an si se incheie exercitiul bugetar.
Nefiind alte probleme se incheie lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DRIMBE FLORICA
___________________

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
______________________

