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E-mail : primariapilu69@artelecom.net
PROCES VERBAL
Incheiat azi 29.05.2009, 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-nul Irimie Virgil,
propune ca presedinte pe d-nul Sabau Viorel Danut. Nefiind alte propuneri
se supune la vot propunerea facuta si cu unanimitate de voturi, d-nul Sabau
Viorel Danut, este ales presedinte de sedinta pentru doua luni de zile.
D-nul Sabau Viorel Danut, 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 şedinta anterioara;
3. Proiect de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
4. Proiect de hotarâre privind discutarea şi aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2008;
5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al
comunei în domeniul public al comunei Pilu.
6. Proiect de hotărîre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de
funcţii.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru utilizarea buldoexcavatorului.
8. Raportul de activitate a viceprimarului.
9. Diverse.
Nefiind si alte propuneri pentru ordinea de zi aceasta se supune la vot
si se aproba in unanimitate de voturi.
D-nul Sabau Viorel Danut, presedintele de sedinta arata ca punctual 1, 2 şi 3 de pe
ordinea de zi au fost aprobate (ordine de zi, procesul verbal si alegerea
presedintelui de sedinta), se trece la punctual 4 si se da cuvantul domnului primar
care prezintă proiectul de hotărâre privind discutarea şi aprobarea execuţiei
bugetare pe anul 2008, 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.
Nefiind alte discutii se supune la vot execuţia bugetară pe anul 2008 si se
aproba cu unanimitate de voturi.
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Se trece la punctul 5 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul
de hotarăre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al
comunei în domeniul public al comunei Pilu.
D-l Cetean Florian Nicolae presedintele comisiei de amenajare a teritoriui
si urbanism prezinta raportul comisiei cu avizul favorabil al acesteia.
Nefiind alte discutii acesta se supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi proiectul de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul
privat al comunei în domeniul public al comunei Pilu.
Se trece la punctul 6 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul
de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
Dl Cetean prezintă raportul comisiei de administraţie publică 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 7 si se da cuvantul d-lui primar care prezinta proiectul
de hotărâre privind stabilirea taxei pentru utilizarea buldoexcavatorului.
Aceasta taxa este propusă să fie de 80 lei / ora.
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 8 si se da cuvantul d-lui viceprimar-Sabau Viorel
Danut, care-si prezinta raportul de activitate pe anul 2008.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui punct, acesta se supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctual - diverse şi d-nul primar prezintă :
adresa primita de la Centrul de Consultanta si Studii Europene,
prin care ne este adus la cunostinta faptul ca: în conformitate cu
Ordinului 268/14.03.2007, “autoritatile publice locale au obligatia
sa asigure gratuit instruirea asistentilor personali”.
Consulţi consilierii dacă sunt de accord cu alocarea acestor fonduri pentru
instruirea asistenţilor personali:
Dl Irimei Virgil arată că bani în bugetul local aprobat nu sunt alocaţi
pentru astfel de probleme, fapt pentru care acum nu se poate achita acest
curs, trebuie solicitate fonduri de la Consiliul Judeţean să ne repartizeze
fonduri şi pentru astfel de activităţi.
Obligaţii în conformitate cu legile în vigoare sunt multe, dar totul se poate
face în limita fondurilor băneşti existente. Dacă nu sunt bani nimic nu se
poate face chiar dacă legea prevede.
Consiliul local în unanimitate de voturi acordă aviz de principiu acestei
solicitări, care se poate face numai atunci când vor exista resurse
financiare.
Dl primar solicită acordul consiliului local de a amplasa camere de luat
vederi la primărie şi în centru la Vărşand, pentru că la concursul pentru
pază nu s-a prezentat nimeni şi nici cetăţenii nu o să achite taxa de pază,
experienţă în acest sens am mai avut când s-a desfiinţat paza din cauză că
cetăţenii nu au achitat contribuţia lor. Consilierii în unanimitate sunt de
accord cu acest lucru.
Dl Sur Moisă arată că dacă se pun camere de luat vederi trebuie să fie una
orintată şi spre şcoală, tot dl Sur se angajhează că săptămâna viitoare va
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prezenta consiliului un program pentru manifestările cu ocazia zilelor
comunei Pilu.
D-na Cordoş Floare arată că localitatea Vărşand a rămas fără asistent
medical şi este foarte greu pentru bătrânii care au nevoie de tratament . Se
arată că este asistent în Pilu care deserveşte ambele localităţi şi poate fi
chemat în caz de nevoie. Unii dintre consilieri îşi exprimă nemulţumirea
faţă de activitatea medicului de familie, care face naveta la Arad. Se solicită
să fie un asistent şi pentru localitatea Vărşand.
Dl primar solicită ca membrii consiliului local să se preocupe de
mobilizarea locuitorilor pentru a participa la alegerea membrilor în
Parlamentul European.
Nefiind alte probleme se încheie lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SABAU VIOREL DANUT
……………………

SECRETAR
SCUTURICI PARAMON
……………………
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