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ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Incheiat azi 13.03.2008,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, de asemenea mai participa
reprezentantii firmei „SC PROJECT CONSULT SRL”
Presedintelui de sedinta a fost ales in persoana d-nei Drimbe Florica la sedinta
anterioara, pentru doua luni de zile.
Presedintele de sedinta d-na 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 discutarea si aprobarea unor masuri pentru elaborarea si
implementarea strategiei de dezvoltare locala si a fondurilor necesare.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 2008.
4. Proiect de hotarare privind discutarea si aprobarea organigramei si a statului
de funcii;
5. Proiect de hotarare privind Asocierea in scopul realizarii proiectului”Sistemul
integrat de gestionare a deseurilor pentru judetul Arad” si constituirea Asociatiei
de dezvoltare Intercomunitara”Sistemul integrat de gestionare a deseurilor
pentru judetul Arad”.
6. 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 au fost aprobat, respectiv procesului verbal de
la sedinta anterioara, fapt pentru care se trece la punctul urmator de pe ordinea de zi.
Se da cuvantul d-nului primar care prezinta proiectul de hotarare, dupa care da
cuvantul celor de la firma „SC PROJECT CONSULTING SRL”,care prezinta un model
de strategie locala si care arata ca pentru atragerea de fonduri europene fiecare unitate
administrativ teritoriala trebuie sa aiba o astfel de strategie in care sa se arate situatia
economica existenta precum si perpectivele de dezvoltare. Se face un dialog in care multi
consilieri intreaba despre posibilitatea atragerii de fonduri europene.
D-l Irimie Virgil, presedintele comisiei, arata ca aceasta problema fiind discutata
si lamurita este necesar ca sa se adopte o hotarare din care sa rezulte necesitatea
elaborarii unei strategii locale de dezvoltare, precum si alocarea de fonduri necesare
pentru aceasta, ceea ce se poate face prin rectificarea bugetului local,deasemenea se
arata ca strategia locala se va incredinta pe baza de oferte, dupa criteriul pretul cel mai
mic.
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Nefiind alte discutii se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi
proiectul de hotarare
Se trece la punctul urmator si se da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 2008, dupa care se trece la
discutii:
D-nul Irimie-presedintele comisiei buget finante arata ca aceasta rectificare este
necesara pentru a avea surse financiare pentru plata strategiei locale, iar membrii
comisiei in unanimitate de voturi au acordat aviz favorabil.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetul bugetului si acesta se aproba in unanimitate de voturi .
Se trece la urmatorul punct si se da cuvantul d-nul primar care prezinta proiectul
de hotarare privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi
D-nul Oltean Constantin , presedintele comisiei de administratie publica, prezinta
raportul comisiei cu avizul favorabil acesteia pentru acest proiect si arata ca membrii
comisiei au fost de acord cu cele prezentate, fiind de acord si cu reducerea unui post de
la PAPI,iar postul ramas sa fie platit de la bugetul local nu de la autofinantate, de
asemenea cere ca toti care vin la calculatoare sa fie taxati si sa li se elibereze bilet,
solicita sa fie taxate toate serviciile de la PAPI(fax, xerox, etc.).
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si in unanimitate de voturi se
aproba proiectul de hotarare privind organigrama si statul de functii.
Se trece la urmatorul punct si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotarare privind Asocierea, dupa care se trece la discutii:
D-nul Oltean Constantin , presedintele comisiei de administratie publica, prezinta
raportul comisiei cu avizul acesteia si pune cateva intrebari despre aceasta asociere, la
care raspunde dl primar.
Dl Irimie arata ca de ce mai este nevoie de asociere pentru salubritate daca noi am
concesionat acest serviciu si el functioneaza in comuna.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si in unanimitate de voturi el
este respins, deci nu este aprobat proiectul de hotarare privind Asocierea in scopul
realizarii proiectului „Sistemul integrat de gestionare a deseurilor pentru judetul Arad.”
Se trece la urmatorul punct –diverse.
Se prezinta cererile de acordare a ajutorului social pentru dl Caciula Samuel si dl
Dumbrava Damian dar ele se resping in unanimitate de voturi deoarece ce-i care si-au
parasit locul de munca din vina lor, trebuie sa se angajeze in alta parte pentru ca exista
locuri de munca pentru toti care doresc sa lucreze, sunt si la fabrica de papuci din
Varsand, care primeste si fara studii.
Se prezinta si cererea d-nei Cordos care solicita ajutor pentru inmormantare,
care se aproba in functie de fondurile disponibile.
D-nul Oltean ridica din nou problema transportului elevilor, care la amiaza nu
mai au cu ce sa mearga la Varsand, mai solicita sa se platesca factura pentru
depozitarea moloz de la demolarea PETROM.
Dl primar arata ca sa ocupat si se ocupa sa rezolve transportul elevilor iar la
firma care a depozitat moloz o sa-i trimita somatie de plata.

Nefiind alte probleme se incheie lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DRIMBE FLORICA
___________________
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