ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 27.02. 2009 ,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 Cetean Florian Nicolae, ales la şedinţa
precedentă pentru două luni de zile.
D-nul Cetean Florian Nicolae, 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 hotarare privind acoperirea golului de casa pe 2009, din fondul
de rulment
3. Proiect de hotarare privind rectificarea domeniul public al unitatilor
administrativ teritoriale si introducerea in inventarul domeniului public al
terenului- spatiu verde aferent comunei Pilu;
4.Proiect de hotarare privind modul de organizare si desfasurare a pazei
comunale;
5.Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului animalelor;
6.Raport al comisiei de inventariere asupra gestionarii bunurilor pe anul
2008.
7.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 Nicolae, 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 hotarare privind acoperirea golului de casa pe 2009, din fondul de rulment.
Dl Irimie Virgil-Eugen, -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
hotarare privind acoperirea golului de casa pe 2009, din fondul de rulment.
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Se trece la punctul trei şi se dă cuvântul d-lui primar care prezinta proiectul
de hotarare privind rectificarea domeniul public al unitatilor administrativ
teritoriale si introducerea in inventarul domeniului public al terenului- spatiu verde
aferent comunei Pilu;
D-l. Cetean Florian Nicolae prezinta raportul comisiei de amenajare a
teritoriului si urbanism, cu avizul favorabil al acestuia.
Nefiind alte discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hotarare sus
mentionat si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordini de zi si se da cuvantul d-lui primar care
prezintă proiectul de hotărâre privind modul de organizare si desfasurare a pazei
comunale.
Dl Irimie, prezinta raportul comisiei buget-finanţe cu avizul favorabil al
acesteia, mentionand faptul ca doar o parte din suma necesara va fi perceputa de la
populatie, cealalta parte fiind de la autofinantate, este vorba de 20 lei/imobil locuit.
Tot d-l Irimie Virgil afirma faptul ca de intocmirea planului de paza, instruirea si
controlul personalului de paza din comuna se ocupa personalul Politiei din
localitate.
Nefiind alte discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hotarare mai
sus mentionat si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se dă cuvăntul d-lui primar care prezintă proiectului de hotărâre privind
păşunatul animalelor după care se trece la discuţii:
Dl Irimie Virgil prezintă raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Dl Popovici arată că se poate păşuna şi între dolmele Crişului Alb.
Dl Sabău Alexandru arată că păşunea trebuie să se împartă in mod egal
pentru toată lumea în funcţie de efectivul de animale şi distanţa de adăpostul
turmei, nu trebuie să favorizăm pe nimeni, nici ca un proprietar să păşuneze numai
lăngă saivan, iar altul să meargă în altă parte, de asemenea solicită ca atunci cănd se
va da cu îngrăşăminte să se dea pe toată păşunea şi în prezenţa ciobabilor, iar dacă
şi proprietarul participă la întreţinerea şi administrarea cu îngrăşăminte atunci în
clauza contractuală să se prevadă posibilitatea prelungirii contractului de păşunat
pentru acele tarlale.
D-nul Cetean arată că pentru buna administrare şi organizare a păşunatului
trebuie să se facă un program pe o durată mai mare(5 ani) şi stipulate clauze
contractuale clare pentru a nu fi discuţii şi nemulţumiri.
Dl viceprimar arată că păşunea se împarte în funcţie de efectivul de animale
şi în contractul de păşunat se vor trece tarlalele repartizate şi alte clauze foarte
clare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul prezentat şi se adoptă în
unanimitate de voturi .
Se trece la punctul şase şi se dă cuvăntul d-lui viceprimar, care prezintă
raportul comisiei de inventariere
Nefiind alte discuţii se supune la vot raportul prezentat şi se aprobă în
unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct –diverse.
2

La acest punct se prezintă cererea cadrelor didactice care solicită să li se
deconteze transportul de la domiciliu la şcoală. Supusă la vot această cerere se
aprobă în unanimitate de voturi.
D-nul Cetean întreabă dacă sa făcut adresă la mediu pentru pagubele făcute
cu montarea stălpilor de curent şi lăsarea lor pe tarlalele proprietarilor, dacă nu să
se facă şi să se ia măsuri în acest sens. Solicita ca de urgenţă să fie atenţionaţi în
scris cetăţenii care nu fac curăţenie şi care depozitează materiale şi utilaje agricole
pe domeniul public de lângă casa lor, iar dacă nu se vor lua măsuri să fie sancţionat
cel care este responsabil de neducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate în acest
sens.
Dl viceprimar solicită un acord de principiu pentru a se putea cumpăra un
utilaj (buldo-excavator) cu care să se facă întreţinerea străzilor şi efectuarea de
şanţuri pe lângă drum. În unanimitate de voturi consilierii sunt de acord cu acest
lucru.
Nefiind alte discuţii se încheie lucrările şedinţei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CETEAN FLORIAN-NICOLAE
_________________________

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
______________________
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