ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Incheiat azi 17.07.2008 ,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 hotarâre privind rectificarea bugetului local pe 2008;
3. Proiect de hotarăre privind discutarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
nr. de personal;
4. Proiect de hotarare privind discutarea şi aprobarea taxei de salubrizare.
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului pentru a reprezenta comuna în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistemul Integrat de Gestionare a
Deşeurilor judeţul Arad".
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri şi sancţiuni pentru buna gospodărire
a localităţilor Pilu şi Vărşand(în baza OG nr 21/2002, aprobată şi complectată de L
515/2002).
7. 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 rectificării bugetului local, după care se trece la discuţii:
Dl Irimie Virgil-preşedintele comisiei buget finanţe prezintă raportul comisiei cu avizul
favorabil al acesteia.
Nefiind alte discuţii şi probleme la acest punct, se supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat şi în unanimitate de voturi este aprobat proiectul privind rectificarea
bugetului local.
Se trece la punctul trei şi se dă cuvântul d-lui primar care prezintă proiectul de hotărîre
privind organigrama şi statul de funcţii, după care se trece la discuţii :
Dl Cetean Florian prezintă raportul comisiei cu avizul acesteia care conţine un
amendament, respectiv postul de bibliotecar să rămână la ½-normă.
Dl viceprimar arată că este necesar ca postul de bibliotecar să fie normă întreagă
deoarece în fişa postului vor fi prevăzute şi atribuţiile de director de cămin cultural.
Dl primar întreabă care este motivul invocării acestui amendament, dl Cetean arată că
postul de ½ normă este ocupat de dl. Moca Ilie şi acesta în luna septembrie doreşte să
iasă la pensie.
Dl secretar arată că până în luna septembrie nu o să fie ocupat postul, deoarece trebuie
scos la concurs, publicat în presă, termen de contestaţie aşa că nu poate fi mai repede de
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01 septembrie ocupat, deasemenea dl secretar arată că a adus dosarul cu fişele
posturilor pentru salariaţii primăriei, lucru solicitat într-o şedinţă anterioară şi roagă
consilierii să studieze atribuţiile stabilite de conducerea primăriei.
Dl Sur Moisă cere comisiei să renunţe la amendament deoarece dl Moca a avut postul de
bază de învăţător, pentru care este pensionat, iar dacă dl Moca doreşte să plece în
septembrie să fie prevăzută ca angajarea pe noul post să se facă cu 1 sept.
Dl primar arată că organigrama aşa a fost gândită deoarece doreşte ca cel care ocupă
postul de bibliotecar să primească şi atribuţii de director de cămin cultural, deoarece
este nevoie de a revigora şi această activitate, iar cum bani nu sunt de la activităţile
autofinanţate de la cămine, este necesar ca pentru început să suportăm de la bugetul
local şi roagă consilierii să voteze proiectul propus.
Dl secretar arată că în conformitate cu prevederile art 45 din legea 215/2001,
republicată acest proiect pentru a deveni hotărâre are nevoie de votul majorităţii
consilierilor în funcţie, respectiv majoritatea din 11 consilieri.
Nemaifiind alte discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hotarare
privind organigrama şi statul de funcţii şi el este aprobat cu 7 voturi pentru şi 4
împotrivă( dl Scriffert Andrei, dl Cetean Florian, dl Popovici Teodor şi dl Sabău
Alexandru).
Se trece la punctul patru al ordini de zi si se da cuvantul d-lui primar care
prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare, după care se trece
la discuţii:
Dl Irimie, care prezinta raportul comisiei buget-finanţe cu avizul favorabil al
acesteia, cere să se stipuleze în hotarâre şi achitarea sumei de 1 000 lei de către
primăriei, pentru salubrizarea instituţiilor publice(primărie, şcoli, grădiniţe, cămine
culturale).
Dl Cetean arată că este bine să se facă salubrizarea cum prevede legea şi că toate
persoanele trebuie să se supună legii, dacă nu, să se aplice măsuri de constângere,
solicită să se pună de către firma de salubrizare, în locurile stabilite containere mari,
pentru a se putea depozitate cei care fac curăţenie prin comună.
Dl Sur Moisă arată că altă soluţie de colectare a gunoielor nu există, ele trebuie
colectate de firme specializate, problema mare o să apare după ce se vor închide gropile
de gunoi.
Dl Popovici Teodor arată că în multe locuri prin comună există focare de infecţie
din gunoaiele aruncate mai ales la marginea localităţilor (dă exemplu vecinii lui de peste
drum), cere să se facă curăţenie şi aceste depozite de gunoi necontrolate să dispară,
solicită să se dea la toată lumea tomberoane de gunoi şi să se pună si containere mari din
loc în loc, mai ales unde se face mizerie.
Dl primar prezintă şi stadiul proiectului de colectare a deşeurilor care se face
împreună cu comuna Socodor şi alte proiecte demarate de Consiliul Judeţean,
deasemenea arată că firma de salubrizare v-a primi banii care se încasează în luna
respectivă iar la sfârşitul anului o să se dea diferenţa încasată, arată ca va cere firmei să
monteze coşuri de gunoi unde este nevoie, mai arată că a fost sesizată poliţia în legătură
cu gălăgia pe timp de noapte de lângă Bughe, cere ca lumea să sesizeze atunci când
observă că sunt oameni care nu respectă ordinea şi curăţenia, trebuie să fim odată
disciplaţi şi să cerem şi celor din jur să facă acest lucru.
D-na Maier arată că trebuie montate coşuri de gunoi stradale pentru a nu se mai
arunca aiurea gunoaiele.
D-nul Covaci Vasile întreabă dacă este corect ca el să plătească gunoiul şi firma
care este la el acasă la fel să plătescă, mai ales că nu are tomberon acasă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul prezentat şi se adoptă în
unanimitate de voturi cu amendamentul că primăria să achite taxa de 1 000 lei/lună
pentru salubrizarea instituţiilor publice.
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Se trece la punctul cinci şi se dă cuvăntul d-lui viceprimar, care prezintă
proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului pentru a reprezenta comuna în
Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară, după care se trece la discuţii:
Dl Cetean Florian de la comisia de administraţie publică prezintă raportul cu
avizul favorabil al acesteia.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul prezentat şi se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul şase şi se dă cuvântul d-lui viceprimar care prezintă proiectul
de hotărâre cu măsurile pentru buna gospodărire a localităţilor, după care se trece la
discuţii:
Dl Cetean prezintă raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Dl Popovici arată că sunt terenuri în intravilan fără case şi nu sunt întreţinute,
deasemenea arată că cimitirele nu arată bine, ar trebui ca preoţii să fie invitaţi la şedinţa
de consiliu şi atenţionaţi în această privinţă.
Dl viceprimar arată că este încă mult de muncă până o să fie curăţenie, dar cu
muncitorii, beneficiarii de ajutor social , sprijinul cetăţenilor, agenţii economici o să se
preocupe de acest lucru.
Nefiind alte discutii la acest punct se supune la vot şi în unanimitate de voturi se
aprobă proiectul prezentat cu măsurile de buna gospodărire a localităţilor.
Se trece la urmatorul punct –diverse.
D-nul Cetean arată că a studiat dosarul cu licitaţia pentru localul din Vărşand
din anul 2003 şi nu este de acord cu cele prezentate în dosar, în primul rând semnăturile
nu sunt ale participanţilor şi nu este reală suma de adjudecarea licitaţiei, lucru care a
dus la un prejudiciu de mai multe mii de dolari pentru primărie. Crede că s-a plecat din
start ca cineva anume să câştige licitaţia, dar toate acestea o să fie sesizate în scris
organele abilitate să facă cercetări si să ia măsurile care se impun.
D-nul Popovici cere să se stopeze viteza camioanelor prin Vărşand-dl primar
arată că acest lucru este rezolvat, a luat legătura cu poliţia şi o să se monteze aparate
radar în cele două localităţi, cere să se respecte liniştea publică în Vărşand pe timp de
noapte, înţelege să se facă gălăgie în ocazii speciale, dar nu tot timpul.
Dl Irimie Virgil ridică şi el problema liniştii publice după ora 22,00, care trebuie
respectată, nu este permis ca cetăţenii să nu se poată odihni noaptea din cauza unora
certaţi cu bunele maniere, cere să se introducă taxă specială cu ocazia unor evenimente
deosebite, cum este şi chirvaiul, cere să se taxeze cu 50 lei/zi linghişpiru şi cu 50 lei ce-i
cu produse de vânzare(şătrele), lucru aprobat de toţi consilierii..
Dl primar arată că ar vrea ca anul acesta serbarea de chirvai să se desfăşoare
afară lânga Viorel Maier, la chişpil, nu pe stradă în Vărşand, mai ales că o să vină şi
personalităţi din Ungaria, acolo se pot lua toate măsurile pentru o serbare câmpenească.
D-na Cordoş arată că tradiţia este să fie în Vărşand nu pe câmp, mai ales că
bătrânii şi copii nu vor putea merge până acolo- dl primar arată că încearcă să aducă
trenuleţul din Ungaria pentru transport.
Dl Covaci Vasile cere să lase să fie lighişpiru la el în gradină, lucru neacceptat de
consilieri.
Dl Todincă arată şi el că tradiţia cu chirvaiul este să fie în Vărşand, dar dacă o să
se anunţe din timp şi o să se facă o bună propagandă si trenuleţ pentru transport atunci
o să fie bine şi în alt loc.
Supusă la vot propunerea ca să se desfăşoare sărbătoarea de chirvai lângă Viorel
Maier, la chişpil-sunt pentru 9 consilieri şi se abţin d-na Cordoş şi dl Covaci Vasile.
Nefiind alte discuţii se încheie lucrările şedinţei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
IRIMIE VIRGIL-EUGEN
_________________________

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
______________________
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