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PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.04.2009, 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.
Presedintele de sedinta este d-l. Schriffert Andrei, ales la sedinta anterioara
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 hotărâre privind aprobarea ordinei de zi;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009;
4.Proiect de hotarâre privind aprobarea instrumentării proiectului pe măsura 3.2.2;
5.Proiect de hotarare privind stabilirea datei şi a unor măsuri pentru serbarea ,,
Zilele comunei Pilu" ;
6.Raport privind starea economică, socială şi de mediu pe anul 2008 a comunei Pilu.
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 (proiect de hotarare privind aprobarea ordinei de zi, proiect
de hotarare privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara), dupa
care trece la punctual 3 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2009, dupa care se trece la
discutii:
Dl. Irimie Virgil, presedintele comisiei buget-finante, prezinta raportul
comisiei cu avizul favorabil al al acesteia.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului 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 aprobarea instrumentării proiectului pe măsura 3.2.2;
D-l. Sabau, arata ca in loc. Pilu, inafara de caminul cultural nu este nimic
propus, aprovizionarea cu apa se face din puturile forate, care nu este apa tratata,
nici canalizare in localitatea Pilu nu exusta, considerand ca ar fi necesar ca astfel de
proiecte sa fie prevazute si pentru localitatea Pilu. D-l Sur Moisa, mentioneaza
faptul ca dupa terminarea lucrarilor in localitatea Varsand, va fi mult mai usor de
realizat lucrari de extindere a apei si canalizarii si pentru localitatea Pilu, avand in
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vedere ca prezentul proiect prevede si o statie de epurare care pe viitor, se
vrea a deservi celor doua localitati.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul prezentat si se aproba in
unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul
privind stabilirea datei şi a unor măsuri pentru serbarea ,, Zilele comunei Pilu" ;
In urma discutiilor purtate si incercand a se tine cont de vechile sarbatori ale
comunei, s-a ajuns la concluzia ca prima duminica din luna august sa fie sarbatorita
drept “Ziua comunei Pilu”.
D-l Sabau Alexandru, arata ca trebuie san e gandim bine ce vrem sa facem,
pentru ca nu avem experienta in aceste serbari ar trebui sa facem ceva mai simplu
propune intocmirea unui program, cat mai repede posibil.
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 Raportul
privind starea economică, socială şi de mediu pe anul 2008 a comunei Pilu.
Nefiind alte discutii acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 7, diverse şi d-nul primar prezintă cererea d-lui, Nicutu
Valerica, care solicita vanzarea sau concesionarea terenului in suprafata de
aproximativ 800 mp, din localitatea Varsand, teren situate in centrul comunei langa
buffet.
Motivul pentru care solicita acest teren ar fi construirea unei case pentru
unul din copii sai.
Nefiind alte discutii, aceasta se supune la vot, iar din totalul de 11 consilieri
se obtine 11 voturi impotriva, asadar cererea d-lui Nicutu Valerica este respinsa.
Dl Irimie Virgil intreaba care este problema cu paza-se arata ca nu s-a
prezentat nici o persoana la concurs.
D-l. Sabau Alexandru, vine cu propunerea ca Scoalii Generale Pilu, sa-i fie
atribuita denumirea de “Scoala Generala Hotaran Stefan”, fapt pentru care o sa
vina cu un proiect in acest sens.
Dl viceprimar arata ca in conformitate cu prevederile legilor in vigoare
trebuie ca persoanele care fac parte din grupa de interven’ia a serviciului de
urgenta trebuie sa fie asigurate pentru eventualele accidente si vine cu propunerea
de aprobarea a asigurarii conform ofertei facuite de dl Cetean, respective sa fie
asigurate cu suma de 8 000 pe an timp de 5 ani, dupa care banii se primesc inapoi.
Dl secretar intreaba cate persone sunt asigurate prin aceasta asigurare si
arata ca asigurarea trebuie sa fie facuta numai pentru cazul de producere a
accidentelor atunci cand se intervine. Dl viceprimar arata ca acesta este asigurarea
pentru toata grupa de interventie(7 persoane) si prin asigurarea aceasta se asigura
si o facilitate pentru cei care participa, deoarece alte facilitate nu se mai fac pentru
aceste persone voluntare. Aceasta propunere este aprobata in unanimitate de voturi
de catre toti consilierii.
Dl Popovici Teodor arata ca ar trebui luate masuri pentru cainii care sunt
lasati lieri, ei fiind un pericol pentru populatie si care mai distrug si garduri si fac
drum prin gradinile oamenilor. Nefiind alte probleme se încheie lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SCHRIFERT ANDREI-IOSIF
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