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ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
COMUNA PILU
PROCES – VERBAL
Incheiat azi 15.04.2008,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.
Se trece la alegerea presedintelui de sedinta: d-nul Oltean Constantin propune
presedinte de sedinta pe dl Done Ovidiu-Daniel, nefiind alte propuneri, supusa la vot
propunerea facuta, in unanimitate de voturi este ales presedinte de sedinta, pentru doua
luni de zile, dl Done Ovidiu-Daniel.
Presedintele de sedinta d- 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 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”.
4. Diverse.
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot si se
aproba in unanimitate de voturi.
Primele doua puncte fiind aprobate se trece la punctul trei al ordinei de zi si se da
cuvantul d-nului 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.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si in unanimitate de voturi 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.
D-nul Irimie Virgil, intreabă cine răspunde de groapa de gunoi,(primarul arata
ca este concesionata la G&E), pentru ca este dezastru,arata ca trebuie respectat
contractul de concesiune, sa fie facută curatenie si ordine la gropi, cere sa fie
imprejmuite asa cum este stipulat in contract.
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D-nul Sabău arată că ce-i de la drumuri arunca peste tot mizeria iar d-nul
Legăzău arunca mizeria din vidanjeră prin canale.
D-nul primar arata ca vor fi inchisa gropile si atunci vom scăpa de mizerie.
D-na Grâu Maria cere sa se repare statia de autobuz, sa se repare si in piata, cere
sa se aibă in vedere ca vine sfărşitul de an şcolar şi trebuie bani pentru premii la şcoală.
Dl Sabău arata ca a fost platită factura pentru piatră spartă şi se aduce refuz de
ciur, care este mult mai ieftin decât piatra spartă.
Dl Tatar arata ca ar trebui sa se faca piata cu 2-3 mese acoperite, curatenie si
ordine, atât in Pilu cât şi in Vărşand.
Dl Oltean intreaba unde sunt placile care s-au demolat de la statia de
autobuz(placile sunt depozitate in grajd), arata ca nu a fost rezolvat trasportul elevilor,
arata ca s-au cheltuit 60 milioane lei vechi pe motorul de la microbuz si el tot nu
functioneaza, intreaba cate masini de piatră s-au adus in Pilu(raspunde primarul- trei),
arata ca piatra se tot aduce si nu se face receptia de catre consilieri, asa cum s-a stabilit
in sedinta trecuta.
Dl Irimie arata ca prin factura platita de anul trecut trebuie adusa piatra sparta,
nu refuz de ciur, intreaba ce s-a făcut cu blocul motor crăpat de la microbuz , trebuia
facut un proces verbal de casare-dl primar arata ca a fost predat la unitatea de
jandarmi din Vladimirescu.
Dl primar arata ca prin programele de finantare europeana o sa se cuprinda si
achizitionarea unui microbuz pentru trasportul elevilor.
Nefiind alte probleme se incheie lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
DONE OVIDIU-DANIEL
___________________
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