Proces - verbal
încheiat astazi, 19 iulie 2018, cu ocazia sedintei ORDINARE
a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Neagoe Gheorghe, Bunea Maria, Lotrean Ion, Vestemean CosminConstantin; Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Roman Constantin; Dăncăneț
Stelian, Veștemean Ionuț
Consilieri absenți: Dragomir Mitruț-Sorin.
Primar.
Se citeste ordinea de zi. Se propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte
de hotărâre: Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind modificarea taxei speciale de
salubrizare și a tarifului pentru servicii de salubrizare în comuna Sadu și Proiectul de hotărâre,
iniţiat de consilierii locali Hanea Dumitru și Neagoe Gheorghe, privind abrogarea HCL Sadu nr.
59/2016 privind aprobarea înregistrării audio-video și difuzării ședințelor Consiliului Local al
comunei Sadu, și Raportul de informare al primarului ca urmare a deplasării în străinătate la
Summit-ul Mondial al Orașelor și Comunelor desfășurat în Singapore. Se supune la vot ordinea
de zi. Se aprobă cu 8 voturi „pentru”, 2 voturi "împotrivă" (Popica Ion, Roman Constantin).
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, initiat de primar, privind încetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Dragomir Mitruț Sorin, ca urmare a demisiei acestuia. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea rectificării bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Sadu pentru anul 2018. D-na consilier din cadrul
compartimentului financiar-contabil dă explicațiile cu privire la sumele cuprinse la fiecare
secțiune. Dl consilier local Roman Constantin este interesat să afle destinația sumelor cuprinse
la cap. Cultură. Dl primar precizează că se vor utiliza 51 mii lei pentru plata prestațiilor
instructorilor coregrafi dansuri populare și a instructorului de fluier, iar diferența de 83 mii lei
pentru manifestările culturale ce se vor desfășura în trim IV: 250 de ani de la nașterea lui I.M.
Klein, O altă activitate dedicată centenarului și Manifestările tradiționale de iarnă. Se supune la
vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi „pentru”, 2 voturi "împotrivă" (Roman Constantin,
Popica Ion).
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sadu. Se precizează că
s-a obținut avizul prealabil la ANFP pentru desființarea postului de auditor și înființarea unui post
de consilier, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar-contabil. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind constituirea comisiei de
negociere pentru stabilirea prețului de cumpărare al imobilului Școală proprietatea Parohiei
Ortodoxe Sadu I. Comisia agricolă precizează faptul că au un amendament referitor la faptul că
în raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat nu este anexat extras de carte funciară,
considerând că raportul este nul de drept. Se precizează și se certifică prin prezentare de
documente relevante calitatea de proprietar asupra Școlii a Parohiei Ortodoxe Sadu I. Se
precizează faptul că obiectul proiectul de hotărâre este constituirea comisiei de negociere. Se
supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 6 voturi „pentru”, 2 voturi "împotrivă" (Roman
Constantin, Popica Ion) și 2 voturi "abținere" (Lotrean Ion, Neagoe Gheorghe). Se precizează
faptul că dl Neagoe Gheorghe are motiv întemeiat de abținere, deoarece are calitate de preot
paroh la Parohia Sadu I.
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind modificarea și completarea
organigramei și statului de funcții la SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL. Dl
administrator al SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL, Ivan Dorin Nicolae precizează
faptul că având în vedere termenele lungi necesare pentru ocuparea posturilor, în cazul în care
se ivește o oportunitate pentru desfășurarea unei activități să fie asigurat cadrul legal pentru
angajarea numărului de salariați necesar.

Dl consilier Roman Constantin este interesat să afle dacă s-a făcut o analiză privind
profitabilitatea activității la Daracul de lână, ținând cont că în propunerea formulată de societate
sunt necesari 7 angajați. Dl administrator Ivan Dorin precizează că în condițiile în care activitatea
ar funcționa în două schimburi ar fi necesar nr de angajați propus, însă subliniază faptul că în
prezent nu deține contract asupra spațiului în care funcționează daracul, de aceea posturile în
acest moment nu sunt ocupate, fiind vacante.
Dl consilier local Popica Ion precizează faptul că trebuie făcută o analiză financiară amănunțită
asupra acestei activități, deoarece în condițiile în care nu se obține profit această activitate
trebuie oprită. În acest sens, își exprimă opinia cu privire la verificarea actelor contabile de la SC
Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL pentru a vedea pe ce activități se încasează bani,
interesat fiind doar pentru lucrările efectuate pentru primărie, plătite din bugetul local, nefiind
interesat de veniturile obținute de la terțe persoane.
Dl administrator precizează că va întocmi o astfel de situație.
D-na consilier local Bunea precizează că susținerea primită din partea ministerului agriculturii
trebuie să facă ca activitatea la daracul de lână să continue. Se continuă discuțiile această temă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi „pentru”, 2 voturi "împotrivă"
(Roman Constantin, Popica Ion).
Se citește proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea actualizării tarifului
manoperei pentru serviciile prestate de către SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL,
conform legislației în vigoare. Se precizează că tariful va scădea. Se supune la vot proiectul de
hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind modificarea contractului de
închiriere nr. 1/III din 11.04.2006 încheiat cu AF Hanea, în prezent IF Hanea Ioan pentru spațiul
cu destinația "Brutărie" situat în comuna Sadu, str. Fabricii, nr. 166, județul Sibiu. Se supune la
vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se citește proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind modificarea contractului de
închiriere nr. 1851/07.04.2016 pentru suprafața de pajiște Sulița, aflată în domeniul privat al
comunei Sadu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi „pentru” și 2 voturi
"abținere" (Roman Constantin, Popica Ion). Se pune în vedere d-lor consilieri Roman și Popica
că au semnat raportul comisiei agricole privind diminuarea suprafeței acestei pășuni, conform
rezultatului reieșit din măsurători.
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind modificarea taxei speciale de
salubrizare și a tarifului pentru servicii de salubrizare în comuna Sadu. Se precizează faptul că
taxa este diminuată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi „pentru” și 2
voturi "abțineri" (Roman Constantin, Popica Ion).
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de consilierii locali Hanea Dumitru și Neagoe
Gheorghe, privind abrogarea HCL Sadu nr. 59/2016 privind aprobarea înregistrării audio-video și
difuzării ședințelor Consiliului Local al comunei Sadu.
Dl consilier local Roman solicită să fie prezentat motivul inițierii acestui proiect de hotărâre. Se
citește expunerea de motive (…discuțiile divergente din cadrul consiliului local, disputele verbale,
discutarea unor probleme care nu sunt de interes public și nu fac obiectul ședințelor de Consiliu
local …). Dl consilier Roman își exprimă nemulțumirea față de inițierea acestui proiect de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 7 voturi „pentru”, 2 voturi "împotrivă" (Roman
Constantin, Popica Ion) și 1 vot "abținere" (Lotrean Ion).
Se trece la DIVERSE:
 Se citește Informarea privind activitatea asistenților personali în semestrul I al anului
2018.
 Se citește raportul întocmit de administratorul public privind necesitatea asigurării
pazei bunurilor și persoanelor pe raza comunei Sadu. Se solicită informații privind posibilitatea
reînființării poliției locale.
Dl primar precizează că personal a prins pe raza comunei 5 persoane care erau urmărite penal.
De asemenea, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sadu acționează și pe raza orașului
Cisnădie sub conducerea comandatului Poliției Orașului Cisnădie și este imposibil să fie prezenți
tot timpul la Sadu.

D-na consilier Bunea își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că a votat pentru desființarea
Compartimentului Poliție locală, motivând faptul că această activitate este strigent necesară la
Sadu. De asemenea, își exprimă dezamăgirea pentru faptul că hotărârea cu privire la curățenia
pe domeniul public nu poate fi pusă în aplicare pentru că nu există persoane abilitate să
sancționeze cetățenii care fac mizerie pe domeniul public.
Dl primar precizează că mai mult va merge pe activitatea de prevenire și avertizare și nu direct
pe aplicarea amenzilor contravenționale. Se fac permanent campanii de prevenire.
Dl consilier local Roman este interesat să afle cum se aplică sancțiunile în Singapore (ca urmare
a vizitei d-lui primar). Dl primar precizează că disciplina acolo se face prin aplicare corecții fizice.
Dl consilier Roman îi adresează o întrebare d-lui primar referitoare la aplicarea HCL privind
demolarea clădirilor/grădinilor amplasate ilegal pe domeniul public și atrage atenția asupra
faptului că această hotărâre s-a pus în aplicare doar pe strada Ioan Săvoiu. Dl primar precizează
că hotărârea va fi pusă în aplicare pe toate străzile unde există astfel de construcții pe domeniul
public.
 Se prezintă Hotărârea nr. 46/2018 a Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu
privind majorarea tarifelor la apă și canalizare începând cu 01.07.2018.
 Se prezintă informarea d-lui viceprimar privind plecarea în concediul de odihnă în
perioada 30.07.2018 – 17.08.2018.
 Dl primar își prezintă Raportul întocmit ca urmare a deplasării în străinătate prin
participarea la Summit-ul Mondial al Orașelor și Comunelor desfășurat în Singapore.
 Dl consilier local Roman Constantin îi solicită d-lui Ivan Dorin, administratorul SC
Gospodărire Comunală Locală Sadu, să meargă pe strada Prejbei la ieșirea înspre Rîu Sadului
să vadă cum arată spațiul destinat colectării selective.
Sedinta se declara încheiată.
Presedinte de sedinta,
Veștemean Ionuț

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

