ROMÂNIA – JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PILU__________
PILU nr.69 Cod 317255;Tel./fax :0257-353800;tel. 0257-353818;
E-mail : primariapilu69@artelecom.net

PROCES VERBAL
Incheiat azi 26.01.2009, cu ocazia sedintei ordinare a consiliului local al comunei
Pilu
Secretarul face prezenta si arata ca sunt prezenti toti cei 11 consilieri, sedinta
a fost convocata in termen legal pe baza de convocator si invitatie la sedinta, fapt
pentru 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.
Se trece la alegerea presedintelui de sedinta, dl. Irimie Virgil propune pe dnul Cetean Florian-Nicolae, nefiind alte propuneri se supune la vot propunerea
facuta in unanimitate de voturi, d-nul Cetean Florian-Nicolae este ales presedinte de
sedinta pentru doua luni de zile.
D-nul. Cetean Florian, presedinte de sedinta, da cuvantul d-lui primar care
prezinta urmatoarea ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la şedinta anterioara;
2. Proiect de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
3. Proiect de hotarâre privind preluarea unui imobil de la Poliţia de
Frontieră(pichet Pilu);
4. Proiect de hotărîre privind primirea a doi membrii(consiile locale Zăbrani şi
Vladimirescu) în cadrul A.D.I. -S.I.G.D.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârii nr. 33/2007.
6. Proiect de hotărâre privind discutarea şi aprobarea organigramei, nr. de personal
şi statul de funcţii.
7. Analiza activităţii desfăşurate de S.V.S.U. PILU pe anul 2008.
8. Diverse.
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot si se
aproba in unanimitate de voturi.
D-nul. Cetean Florian, presedintele de sedinta arata ca primul si al doilea
punct au fost aprobate (procesul verbal si alegerea presedintelui de sedinta), se trece
la punctual 3 si se da cuvantul domnului primar care arată că acest punct ar trebui
să fie amînat pentru o dată ulterioară pentru că după consultarea colii din CF nr
2022 s-a constatat că imobilul respective este transferat în altă coală cf respective
coala cu nr 2050, iar suprafaţa de teren este mult mai mică decât în realitate, după
corecturile de rigoare o să se rediscute acest punct.
Dl Irimie Virgil arată că este un lucru benefic pentru administraţia locală săşi îmbogăţescă zestrea patrimonială şi dacă acest lucru se va împlini atunci este
bine pentru noi.
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Nefiind alte discutii acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi ca acest proiect de hotarare să fie rediscutat.
Se trece la punctul 4 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotarăre privind primirea a doi membrii(consiile locale Zăbrani şi Vladimirescu) în
cadrul A.D.I. -S.I.G.D.,dupa care presedintele comisiei, dl. Popovici Teodor prezinta
raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Nefiind alte discutii acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 5 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotărâre privind rectificarea hotărârii nr. 33/2007.
Dupa care se da cuvantul presedintelui de comisie, dl Popovici Teodor, care
prezinta raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Nefiind discutii pe marginea acestui subiect se supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se trece la punctual 6 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul
de hotărâre privind discutarea şi aprobarea organigramei, nr. de personal şi statul
de funcţii.
Se da cuvantul presedintelui de comisie, dl Popovici Teodor, care prezinta
raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Dl Iriniei Virgil arată că este de acord cu cele prezentate şi este bine ca sa
folosim toate persoanele angajate pe diverse posturi, dar în fişa postului să fie
trecute toate atribuţiile de serviciu foarte clar pentru fiecare.
Nefiind alte discutii acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctual 7 si se da cuvantul d-lui viceprimar care prezinta
raportul privind activitatile desfasurate de S.V.S.U. PILU, pe anul 2008, după care
se dă cuvântul d-lui Popovici care arată că personalul voluntar care face parte din
structura serviciului voluntar pentru siţuatii de urgenţă ar trebui stimulat cumva,
pentru a-le putea pretinde să se achite de sarcini.
Dl Sur Moisă arată ca personal voluntar trebuie cooptat din rândul
angajaţilor şi trebuie să fie cooptaţi şi o parte din rândul consilierilor iar ceilalţi să
fie oameni pe care să te poţi baza în caz de necesitate, cu conditia ca periodic acestia
să fie convocaţi şi instruiţi în legătură cu principalele atribuţii pe care la au .
Nefiind alte discuţii se supune la vot raportul prezentat şi se aprobă în
unanimitate.
Se trece la punctual diverse şi d-nul primar prezintă în mare execuţia
bugetară pe anul 2008 şi arată veniturile şi cheltuielile care sau efectuast de către
instituţia noastră.
Tot el prezintă cererea d-lui Bolosin Aron de a i-se acorda ajutor de
înmormântare, cerere care a fost respinsă cu 10 voturi şi o abţinere(Cordoş Fl.).
Dl primar mai arată că o să fie bani pentru continuarea proiectului de
colectare a deseurilor, s-a discutat aceasta posibilitatea de colectare şi s-a ajuns la
Concluzia că firma cu care avem noi contract de salubrizare să participe la
licitaţia pentru colectarea deşeurilor prevăzute în acest proiect şi dacă o să
câştige atunci noi o să reziliem vechiul cointract de salubrizare.
Tot dl primar întreabă ce o să facem cu paza comunală, pentru că există
presiune asupra noastră de a se găsi o modalitate de a fi funcţională.
În final se arată că acesta ar fi un subiect pentru şedinţa viitoare şi să se
studieze ca să se impună o taxă pentru populaţie şi o parte să fie suportată de la
veniturile de la activităţile autofinanţate.
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Dl Sabău Alexandru arată că trebuie să avem în atenţie alte familii nevoiaşe
care-şi inchid copii în casă, îi lasă fară foc şi mâncare, mai arată că trebuie să se ia
măsuri, pentru că sunt personae care au ateleje hipo şi trec cu ele peste culturile de
păioase semănate şi crează pagube, solicită să fie avertizate persoanele in cauza.
Dl Irimie întreabă cand o să se facă rampele de acces către drumul naţional şi
mai arată că trebuie făcut ceva cu grădinile de la şcoală, pentre că ele sunt
neîntreţinute, pline de buruieni, arată că se pot da la cineva să le lucreze sau să fie
erbicidate
Dl Popovici Teodor întreabă ce putem face pentru a beneficia de serviciile
unui hornar, răspunsul este că trebuie ca o persoană să-şi deschidă un PF cu
activitatea de hornar.
D-na Cordos arată că în atenţia asistenţei sociale trebuie să stea mai mult
cazurile deosebite, arată că un copil a lui Buză umblă desculţ şi are picioarele
degerate de frig.
Dl Cetean arată că acum ar fi timpul să se acţioneze pentru ordinea şi
curăţenia pe domeniul public, solicită ca fiecare persoană care are ceva depozitat pe
domeniul public să fie avertizată şi dacă nu se conformează să fie amendaţi, solicită
ca acest lucru să fie făcut cât mai repede de dl viceprimar.
Nefiind alte probleme se încheie lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CETEAN FLORIAN-NICOLAE
……………………….

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
…………………….
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