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PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.03.2009, 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, d-na Cordoş Floare propune pe
d-nul Schriffert Andrei-Iosif, nefiind alte propuneri se supune la vot propunerea
facuta in unanimitate de voturi, d-nul Schriffert Andrei-Iosif este ales presedinte de
sedinta pentru doua luni de zile.
D-nul Schriffert Andrei, 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 discutarea şi aprobarea bugetului local pe anul 2009;
4. Proiect de hotărâre privind discutarea şi aprobarea bugetului la activităţile extrabugetare.
5. Proiect de hotărîre privind avizarea şi aprobarea Master Planului şi a Listei de investiţii
pentru realizarea Sistemului Integrat de Gestionarea Deşeurilor Judeţul Arad.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art 3. din Hotărârea Consiliului Local Pilu nr 10
din 20.02.2009
7. Diverse
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot si se
aproba in unanimitate de voturi.
D-nul Schriffert Andrei, 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 prezintă proiectul de hotărâre
privind bugetul local pe anul 2009, după care se trece la discuţii pe marginea celor
prezentate.
Dl Irimie Virgil-Eugen, preşedintele comisiei buget finanţe prezintă raportul
comisiei cu avizul avizul favorabil al acesteia şi arată că membrii comisiei au studiat
atent acest proiect, care este bine întocmit , fapt pentru care s-au repartizat sume de
bani, în funcţie de veniturile planificate pentru toate domeniile de activitate
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Dl primar mai explică care sunt priorităţile şi arată că a cuprins în buget şi
bani pentru achiziţionarea unui buldo-excavator, necesar pentru lucrările din
comună, iar căminul cultural din Vărşand o să fie modernizat şi dotat şi cu
veselă pentru nunţi şi căminul cultural din Pilu o să fie modernizat pe baza unor
fonduri europene, fapt pentru care acum se lucrează la un proiect în acest sens.
Nefiind alte discutii se supune la vot bugetul local pe anul 2009 si se aproba
cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotarăre privind bugetul la activităţile extrabugetare,dupa care se trece la discuţii şi
preşedintele presedintele comisiei buget finanţe, dl Irimie Virgil prezinta raportul
comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Nefiind alte discutii acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi bugetul la activităţile extrabugetare.
Se trece la punctul 5 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de hotărâre
privind avizarea şi aprobarea Master Planului şi a Listei de investiţii pentru realizarea
Sistemului Integrat de Gestionarea Deşeurilor Judeţul Arad,dupa care d-nul Cetean Forian
din partea comisiei administraţie publică şi amenajare a teritoriului 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 rectificării hotărârii nr 10/2009.
Se da cuvantul presedintelui de comisie, dl Irimie Virgil , care 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 punctual diverse şi d-nul primar prezintă cerere cadrelor
didactice de a li se acorda tichete cadou în valoare de 300 lei pentru fiecare,
consultaţi consilierii aceştia nu-şi spun nici un punct de vedere, iar d-nul primar
arată că el nu este de accord şi nu o să le acorde tichete cadou.
Tot el prezintă cererea părintelui din Vărşand care solicită sprijin financiar
pentru repararea exteriorului bisericii ortodoxe din Vărşand, deasemenea mai arată
că şi preotul bisericii ortodoxe din Pilu solicită fonduri pentru modernizarea
bisericii.
D-nii consilieri Sabău Alexandru, Schriffert Andrei, Popovici Teodor şi
Irimie Virgil arată că ar fi bine ca membrii consiliilor parohiale să solicite ajutor de
la credincioşi, să comunice fondurile adunate şi dacă se vede că este preocupare din
partea lor pentru adunarea de fonduri, atunci şi primăria poate să vadă cu ce poate
contribui, dar numai cu materiale, nu banii lichizi.
D-nul Popovici arată că taxele impuse de preoţi sunt foarte mari şi oamenii
sunt nemulţumiţi şi întreabă ce se face cu aceşti bani pentru că nu există o
transparenţă din partea preoţilor în folosirea lor.
D-nul Sabău Alexandru arată că se pot accesa şi bani de la Ministerul
Cultelor, pe bază de proiecte, dare ele trebuie făcute. Preoţii vor numai bani, nu
sprijin cu materiale şi forţă de muncă, care atunci când se găsesc sunt respinse, cum
sa întâmplat şi la Pilu cu ajutorul oferit de rectorul Ardelean.
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Dl Irimie Virgil arată că priorităţile comunei acum sunt altele mai
importante:apă, canalizare, drumuri, etc.
Dl Sabău Alexandru solicită să se rezolve odată cu terenul şi culturile
distruse de ce-I care au plantat stâlpii de curent, să se trimită adresă şi la mediu.
Dl Sabău arată că trebuie avut grijă acum când sunt închise gropile de gunoi
pentru că se aruncă gunoaie în alte locuri, cum ar fi pe terenul fostului poligon şi
chiar în incinta fostei mori.
Dl Irimie Virgil roagă pe viceprimar să se ocupe ca grădina de la şcoala mică
să fie curăţată sau erbicidată.
Dl Cetean întreabă cum stăm cu încheierea asigurarilor pentru persoanele
voluntare ale serviciului de urgenţă. Dl vice arată că se va preocupa şi de acest
lucru.
Nefiind alte probleme se încheie lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SCHRIFERT ANDREI-IOSIF
……………………….

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
…………………….
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