Proces – verbal
încheiat astazi, 2 octombrie 2018, cu ocazia sedintei DE ÎNDATĂ
a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Lotrean Ion; Bunea Maria; Neagoe Gheorghe, Vestemean CosminConstantin; Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Dăncăneț Stelian, Veștemean
Ionuț, Oancea Ionică, Roman Constantin.
Consilieri absenți: Primar.
Se citește ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de azi. Se aprobă cu 11 voturi
"pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul de investiţie:
„AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA SADU,
COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU". Dl primar dă explicațiile necesare privind structura
proiectului: ansamablu socio-cultural adresat zonelor rurale: reașezarea unei gospodării
sătești, amfiteatru (până la 700 locuri) denumită Polată, un muzeu, locuri de joacă pentru copii.
Precizează că motivul coonvoocării ședinței de îndată este termenul limită de depunere a
cererilor de finanțare prin PNDL: 3 oct. 2018. Dl consilier Roman este interesat să afle locația.
Ca locație, dl primar a stabilit zona La Mal. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 11 voturi
"pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul de
investiţie: „EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN ZONA TOCILE,
COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU". Dl primar precizează că indicatorii prevăzuți și soluțiile
tehnice sunt luate din proiectul demarat de SC Apă Canal SA pe POR. Dă și alte explicații de
ordin ethnic. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 11 voturi "pentru".
DL consilier Rooman solicită repararea podului de la Tocile. Dl primar precizează că
este în competența Coonsiliului Județean Sibiu și a făcut o adresă în acest sens CJ Sibiu. Dl
consilier Popica propune și lărgirea acestui pod pentru a preîntâmpina eventualele accidente.
Ședința se declară încheiată.
Președinte de ședință,
Vestemean Cosmin-Constantin

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

