Proces – verbal
încheiat astazi, 27 iunie 2017, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Neagoe Gheorghe; Vestemean Cosmin-Constantin; Hanea
Dumitru; Bunea Maria; Dancanet Dan-Virgil; Vestemean Ionut, Dancanet Stelian; Popica Ion;
Dragomir Mitruț-Sorin, Roman Constantin.
Consilieri absenti: Lotrean Ion.
           Primar.
Se citeste ordinea de zi. Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind acordarea mandatului special
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Asociaţia de Apă" Sibiu în vederea exercitării
calităţii de autoritatea publică tutelară pentru Operatorul Regional SC Apă-Canal SA Sibiu. Se
dau explicațiile necesare privind reglentările legale în vigoare (art. 27 alin. (3) din Legea nr.
51/2006) referitoare la acest aspect. Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind implementarea proiectului
"DOTAREA CĂMINULUI CULTRAL DIN COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU". Dl primar dă
explicațiile necesare privind echipamentele ce urmează a fi achiziționate în cazul obținerii
finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. Dl consilier Popica Ion este interesat să afle
care este contribuția din bugetul local pentru finanțarea acestui proiect. Dl primar precizează că finanțarea este
100% eligibilă, iar echipamentele propuse a fi achiziționate sunt de strictă necesitate pentru funcționarea în
bune condiții a evenimentelor organizate la Căminul Cultural. Singurele lucruri care nu au fost cuprinse sunt
instrumentele muzicale. Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".

Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind stabilirea datei de desfăşurare a
Festivalului Tradiţiilor “SADULE, GRĂDINĂ MÂNDRĂ”. Dl primar precizează faptul că în
acest an Comuna Sadu este și organizatorul Festivalului Mărginenilor, acest eveniment fiind
realizat concomitent cu Festivalul Tradițiilor Sadule, grădină mândră. Dl primar precizează că
încă nu s-a fundamentat financiar costurile acestor manifestări. Acesta se va desfășura pe
parcursul a două zile: în prima zi dorindu-se să fie organizat, la propunerea d-lui consilier
Hanea Dumitru și Festivalul Fluierul de aur, în memoria lui Nenea Tavi Popovici, iar duminica
pe scena amenajată în exterior spectacol în aer liber. Dl consilier Roman își exprimă
dezarcordul cu privire la participarea artiștilor consacrați la acest eveniment, datorită tarifelor
mari practicate de aceștia, și propune promovarea artiștilor locali. Dl primar precizează că în
limita bugetului alocat pentru această manifestare va încheia un contract cu un operator
pentru furnizarea acestor servicii, în baza unor propuneri formulate. Dl primar anunță totodată
că avem oportunitatea de a aduce la acest festival cel puțin 4 ansambluri din străinătate și
Ansamblul de cântec și joc din Arad, în funcție de bugetul alocat. Dl primar precizează că este
păcat că din partea comunei nu avem un ansamblu care să ne reprezinte, în acest sens

precizează că va implica toți artiștii locali de pe raza comunei, având în vedere și participarea
d-lui Dăncăneț Ioan care aniversează 50 de ani de activitate și va avea doi invitați speciali. Dl
consilier precizează că artiștii locali sunt mai ieftini sau gratis față de artiștii care vin din alte
părți și dacă este festivalul Sadule grădină mândră să fie promovați artiștii locali. Dl primar
precizează că în funcție de data stabilită pentru organizarea acestei manifestări, poată să
facă un program, în funcție de disponibilitatea artiștilor. Dl consilier Dragomir întrebă ____. Dl
primar precizează că în cadrul fest marginenilor se urmărește promovarea portul local și
obiceiurilor locale. Din experința anilor precedenți, fiecare ansamblu a participat cu un grup
de dansatori și câtiva soliști. Deficiența la noi este lipsa dansatorilor, inclusiv prezentarea cu
grupului de chitare. D-ba bunea își exprimă mulțumirea față de modul de organizare al
Festivalului iei. Dl consilier Neagoe propune participarea câtorva perechi din vechii dansatori
formați de d-na preoteasă. va ...
vă comunicăm că ne menținem punctul de vedere cu privire la scoaterea și venirea
animalelor din pășunat, evitând strada Cisnădiei și zona centrală, iar dvs. în calitate de
responsabil cu activitatea de pășunat pe raza comunei Sadu vă revine sarcina de a respecta
decizia Consiliului Local al comunei Sadu.
s-a dat un acord de principiu privind reabilitarea străzii ce face obiectul cererii dvs, în
condițiile în care veți permite accesul spre zona Highidău, pentru a deservi și altor cetățeni și
a fi de utilitate publică, având în vedere că în prezent această stradă deservește doar
accesului spre proprietatea dvs.
, în vederea clarificării situației juridice a terenului ce face obiectul cererii, vă rugăm să
prezentați documentație cadastrală de actualizare a imobilelor sau extras de carte funciară cu
geometria terenului în cauză din care să rezulte că sunteți proprietar pe terenul ocupat de
grădina de zarzavaturi.
în vederea clarificării situației juridice a terenului ce face obiectul cererii, vă rugăm să
prezentați documentație cadastrală de actualizare a imobilelor sau extras de carte funciară cu
geometria terenului în cauză din care să rezulte că sunteți proprietar pe terenul ocupat de
grădina de zarzavaturi.
în vederea clarificării situației juridice a terenului ce face obiectul cererii, vă rugăm să
prezentați documentație cadastrală de actualizare a imobilelor înscrise în CF nr. 196 Sadu,
nr. top. 236 sau extras de carte funciară cu geometria terenului în cauză din care să rezulte
că sunteți proprietar pe terenul ocupat de garaj.

