ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat azi 27.06.2008 ,cu ocazia sedintei ordinare a consiliului local al com.Pilu
Secretarul face prezenta si arata ca sunt prezenti toţi cei 11 consilieri ,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 completari in ceea ce priveste procesul verbal de la sedinta
anterioara, acesta se supune la vot si este aprobat in unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta este d-nul Irimie Virgil-Eugen, ales la sedinta anterioara
pentru doua luni de zile.
D-nul Irimie Virgil-Eugen, presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar, care
prezinta urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara;
2. Proiect de hotarăre privind discutarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local Pilu.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 2008.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei comisiei de licitaţii şi evaluarea
ofertelor;
5. Stabilirea unor măsuri în activitatea de salubrizare.
6. Diverse.
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot si se
aproba in unanimitate de voturi.
D-nul Irimie Virgil arată că primul punct a fost aprobat(procesul verbal), se
trece la punctul 2 şi se dă cuvântul d-lui primar care prezinta proiectul de hotărâre
privind discutarea şi aprobarea Regulamentului şi expunerea de motive, după care se
trece la discuţii.
Membrii celor trei comisii arată că s-au stabilit funcţiile în comisiile pe domenii de
activitate . Cele trei comisii au următoarea componenţă pe funcţii:
I. Activitatea economico-financiara si agricultura, compusa din 3
membrii :
1 Irimie Virgil-Eugen-preşedinte
2 Cordoş Floare-secretar
3 Maier Erika-membru
II. Amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului , munca si
protectie sociala, juridica si disciplina, compusa din 5 membrii :
1. Popovici Teodor-preşedinte
2.Cetean Florian-Nicolae-secretar
3. Sabău Alexandru-Pascu-membru
4. Sabau Viorel-Dănuţ-membru
5. Schriffert Andrei-Iosif-membru
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III. Invatamant, sanatate si familie, tineret, sport, culte activitati socialculturale, compusa din 3 membrii :
1. Todinca Gabriel-Florin-preşedinte
1. Sur Moisă-secretar
2. Covaci Vasile-Geza-membru
D-l Cetean Florian prezintă raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia şi arată că
ar trebui să se prezinte fişele posturilor pentru salariaţii primăriei.
Dl Irimie Virgil-Eugen arată că trebuie arătat cvorumul de aprobare a hotărârilor,
arată că atunci când sunt licitaţii, consilieri, membrii ai comisiei de licitaţie trebuie
retribuiţi, cere să se stabilescă îndemnizaţia consilierilor, mai cere să se mărească
organigrama cu un post de jurist. Dl secretar prezintă prevederile Statutului aleşilor
locali, privind îndemnizaţia consilierilor şi arată că se primeşte 5% din salariul
primarului pentru o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii, arătând că peste acest
număr de şedinţă oricâte se tin nu se mai plătesc, deasemenea arată că atunci când se
vor ţine două şedinţe pe comisii vor fi plătiţi pentru două.
Nefiind alte probleme la acest punct se supune la vot proiectul de hotărâre şi în
unanimitate de voturi este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului local.
Se trece la punctul trei şi se dă cuvântul d-lui primar care prezintă proiectul de hotărîre
şi celelalte materiale aferente după care se trece la discuţii :
Dl Irimie Virgil prezintă raportul comisiei cu avizul favorabil a acesteia.
Dl primar arată că bani sunt puţini la buget, dar ei vor fi folosiţi cum trebuie, mai arată
că trebuie să demareze căt de urgent cu proiectele pentru că suntem rămaşi în urmă,
arată ca a şi demarat un proiect pentru modernizarea bazei sportive şi are un plan încă
un proiect de mare avengură care cuprinde apă, canalizare, străzi , cămine, aproape tot
de ce avem nevoie acum, dar ar vrea să nu se mai audă vorbe că a început cu sportul,
pentru că acesta este un proiect care are termene foarte scurte pentru a fi pus în
aplicare, mai arată că trotuarele o să fie făcute cu plasă de sârmă la intrari şi de către o
echipă care v-a câştiga oferta.
Dl Sabău Alexandru arată că trebuie să se facă lucrări în egală măsură atât la Pilu cât şi
în Vărşand.
Nemaifiind alte discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului pentru anul 2008, conform celor prezentate si se aprobă
in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordini de zi si se da cuvantul d-lui Irimie, care
prezinta proiectul de hotarare privind componenţa comisiei de licitaţie, după care se
trece la discuţii şi propuneri: dl secretar arată că în conformitate cu prevederile legale
comisia de licitaţie este alcătuită din specialişti proprii şi după caz experţi externi, dar
pentru a nu se crede că se fac unele nereguli este de acord să fie şi consilieri alături de
specialişti în domeniu, comisie se alcătuieşte prin dispoziţie de primar înainte de fiecare
licitaţie cu specialişti în domeniul respectiv.
D-na Cordoş Maria propune pe d-nul Irimie Virgil pentru comisia de licitaţie, dl
Schriffert Andrei propune pe d-nul Sur Moisă şi d-nul Sabău Viorel propune pe d-nul
Popovici Teodor, nefiind alte propuneri supun la vot propunerile făcute şi în
unanimitate de voturi, consiliu este de acord ca ce-i trei consilieri propuşi să facă parte
din comisia de licitaţie.
Se trece la următorul punct şi d-nul primar arată că trebuie făcut ceva cu plata
activităţii de salubrizare, pentru că bani m-ai sunt pentru o lună-de la bugetul local, fapt
pentru care se impune stabilirea unei taxe pentru populaţia care beneficiază de acest
serviciu, pentru că nu este corect că primăria să plătească pentru gunoiul dus de la
populaţie.
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Dl Popovici întreabă dacă fiecare gospodărie a primit pubele pentru gunoiul menajer.
Dl Tătar arată că nu sunt mai mult de de 3-4 cazuri care o să primescă căt de repede.
D-nul Sabău Alexandru arată că a fost o greşeală ca primăria să plătescă
salubrizarea făcută pentru populaţie. Trebuie găsită o cale de mijloc pentru ca să fie
mulţumită toată lumea.
Dl Irimie Virgil arată că acum suntem puşi în faţa unei situaţii grele, pentru că
problema cu încasatul taxei de la populaţie este o problema grea, pentru neputinţa de a
se încasa de la populaţie taxa de pază şi de coşerit s-a renunţat la paza comunală şi la
coşar, populaţia greu o să accepte o nouă taxă, dar pentru aceasta trebuie ţinute adunări
publice, trebuie gândită bine problema stabilirea taxei, pentru că dacă se percepe taxă
mare pe număr de persoane, sau pe număr de casă, atunci greu o să plătescă cei cu
multe persoane în familie, sau cei care sunt singuri şi în vârstă.
Dl Sur Moisă arată că trebuie făcut ceva pentru că gropile de gunoi o să se închidă şi
atunci nu o să se mai poată arunca gunoiul la întâmplare.
Dl Covaci Vasile arată că toată lumea este om şi nu este de acord cu cuvintele spuse de
unii consilieri că:ţiganii au familie mare şi nu o să plătescă, dar trebuie găsită o soluţie
acceptabilă pentru toată populaţia.
Dl Tătar arată că va fi greu cu colectarea taxei la început, dar trebuie făcut ceva că
odată cu închiderea gropilor de gunoi.
Dl secretar arată că trebuie să se analizeze serios fiecare gospodărie, privind cantitatea
de gunoi care o produce, posibilitatea de plată, deoarece sunt familii nevoiaşe care nu au
de unde plăti şi trebuie găsită soluăia ce-a mai bună ca toată lumea să poată achita taxa
stabilită, arată că taxa se poate stabili numai dupa consultarea populaţiei, respectiv
ţinerea adunărilor publice.
Dl primar arată că trebuie să se ţină adunările publice căt de repede, aşa că stabileşte ca
ele să aibă loc dumineca viitoare la orele 16,00 în Pilu şi la orele 18,00 în Vărşand.
Nefiind alte discutii la acest punct se trece la urmatorul punct –diverse.
D-l primar prezintă câteva cereri:
Dl Bughe Ioan din V ărşand nr 53, care reclamă SC Malina de încălcarea
prevederilor legii61/1991;R: -o să fie sesizate organele de poliţie;
Dl Dumbravă Toderaş Vărşand solicită ajutor înmormântare:R- a primit în com
Mişca.
D-na Rojdaş Estera solicită ajutor înmarmântare,R: o să primească;
Dl Popa C-tin solicită suspendarea autorizaţiei AF; De acord.
D-na Morar Ioan solicită închiriere cămin cultural.R: De acord.
D-na Faur Viorica solicită ajutor social, Da, dacă se încadrează.
Tot dl primar informează consilierii că a propus ca ½ normă de bibliotecar să fie
împreună cu ½ norma dir. Cămin cult., arată că la Vărşand o să se deschidă o farmacie,
arată că nu poate fi de acord cu cheltuielile care se fac aiurea, de asemenea arată că o să
aibă grijă ca să nu se mai primescă atâtea prime de către personal. Deţinători de ovine
au contract de păşunat numai pentru acest an, iar de anul viitor o să primescă fiecare
unde au saivanul în funcţie de nr. de animale deţinute, de asemenea arată că a fost
întocmită strategia de dezvoltare şi arată ce proiecte are în plan: printre care cel legat de
baza sportivă, unul de avengură care să cuprinda :apă, canalizare, cămine culturale etc.
Dl viceprimar arată că în comună trebuie serios făcută curăţenie-care nu se poate
face cu un angajat , trebuie cel puţin unul în Pilu şi unul în Vărşand, informează că
beneficiarii de ajutor social au fost repartizaţi pe sectoare, arată că ar trebui angajat un
hornar pentru că toate sobele din şcoli şi primarie trebuie curăţate, solicită să se aprobe
demolarea pieţelor şi mutarea lor în altă parte, mai arată că ar trtebui montate camere
de luat vederi pe lângă instituţii.
D-nul Irimie Virgil arată că problema cu ridicările topo este de anul trecut şi
trebuiau plătite şi de beneficiarii de subvenţii aşa cum sau angajat că o fac, referitor la
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serviciul social al primăriei cere să se facă anchete sociale la toţi beneficiarii de
ajutor social, aşa cum prevede legea, trebuie să se ocupe mai intens de plasamente, de
programul cu avorturi, cere ca impozitele şi taxele locale să fie pe calculator şi chitanţa
scoasă la imprimantă, pentru ca să nu mai fie discuţii cu cetăţenii, solicită să se prezinte
cheltuielile cu telefoanele mobile, ridică problema donaţiilor primite(auto) care pot fi
casate şi predate la fier vechi, cere să fie reabilitate staţiile de autobuz, pe timp de iarnă
să se activeze paza obştească, mai solicită ca spaţiile verzi să fie întreţinute de omul
angajat al primăriei, arată că vor trebui făcute proiecte, fapt pentru care trebuie avut în
vedere o persoană care sa se ocupe de acest lucru.
D-nul Cetean Florian propune ca şedinţele să se ţină după masă sau sâmbăta,
pentru că sunt şi consilieri care lucrează, de asemenea mai arată că ar trebui emisă o
hotărâre de consiliu privind ordinea şi curăţenia în comună, precum şi pentru
depozitarea de materiale maşini şi utilaje pe domeniu public, mai cere ca la fiecare
şedinţă să se informeze despre sumele cheltuite şi veniturile încasate, solicită că pentru
imobilul inchiriat din Vărşand să se arate cu ce sumă s-a licitat şi cât s-a achitat, mai
solicită să se prezinte fişele posturilor.
Dl Sabău Alexandru arată că ar trebui solicitată curtea de conturi pentru
verificarea gestiunii, solicită ca cele trei staţii de autobuz să fie modernizate, este de
acord şi el ca şedinţele de consiliu să înceapă pe la orele 14,00, arată că la nivelul
comunei noastre sunt câteva probleme sociale care trebuie rezolvate, ex. la locuinţa lui
Smău locuieşte un bătrân în condiţii destul de mizere şi care este lăsat fară mâncare,
trebuie să se facă o vizită în această locuinţă pentru a afla adevărul şi a se lua măsurile
necesare, solicită ca obiectele care nu sunt folosite de primărie să fie văndute solicită ca
în Pilu şi Vărşand să fie montate câte un radar fix, care ar duce bani la bugetul local şi
ar mai linişti vitezomanii, solicită să se prezinte fişele posturilor pentru a vedea
încărcătura pe post.
D-nul Popovici întreabă cănd se termină şscoala din Vărşand şi ridică problema
decontării transportului elevilor din Vărşand.
D-nul Irimie Virgil arată că de lucrări a răspuns un inginer de la Inspectoratul şcolar,
care răspunde şi de recepţia lucrării.
Nefiind alte discuţii se încheie lucrările şedinţei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
IRIMIE VIRGIL-EUGEN
_________________________

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
______________________
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