Proces - verbal
încheiat astazi, 17 mai 2018, cu ocazia sedintei EXTRAORDINARE
a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Neagoe Gheorghe, Bunea Maria, Lotrean Ion, Vestemean CosminConstantin; Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Roman Constantin; Dragomir
Mitruț-Sorin, Veștemean Ionuț
Consilieri absenți: Dăncăneț Stelian.
Primar: absent.
Participanți: Ivan Dorin Nicolae – administrator SC Gospodărire Comunală Locală Sadu
SRL.
Se citeste ordinea de zi. Se propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor
proiecte
de hotărâre: Proiectul de hotărâre, iniţiat de consilier local Popica Ion, privind acordarea unui
mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru
SC APĂ CANAL SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor
de utilitati publice și Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea înființării unui
punct de lucru pentru SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA SADU SRL.
Se supune la vot ordinea de zi astfel modificată. Se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Se aprobă cu 9 voturi „pentru” și
1 vot "abținere": Roman Constantin.
Se trece la proiectul de hotărâre, initiat de primar, privind modificarea și completarea
HCL Sadu nr. 40/2018 privind încheierea contractului de mandat cu administratorul S.C.
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALĂ SADU S.R.L. Se citește PH, se supune la vot, se
aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea Situatiilor financiare
ale SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA SADU SRL incheiate la 31 decembrie 2017. Se
supune la vot. Se aproba cu 10 voturi „pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea organigramei și
statului de funcții la SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL. Se solicită d-lui Ivan Dorin
Nicolae să dea explicațiile necesare privind organigrama și statul de funcții propuse, astfel încât
să-și ducă la îndeplinire proiectul de management. Se supune la vot. Se aproba cu 10 voturi
„pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind stabilirea preţurilor de pornire
la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate
publică a comunei Sadu. Dl Dăncăneț Dan Virgil dă explicațiile necesare referitoare la partizile
ce urmează a fi scoase la licitație - 3 partizi. Pentru prima partidă se propun prețurile de: 120
lei/mc și 150 lei/mc. Se stabilește prețul de 120 lei/mc. Pentru a doua și a treia partidă se
propune prețul de 260 lei/mc. Se stabilește prețul de 260 lei/mc, dl consilier Popica Ion se
abține. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 9 voturi „pentru” și 1 vot "abținere": Popica Ion.
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind stabilirea preţurilor de pornire la
licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate
publică a comunei Sadu. Dl Dăncăneț Dan-Virgil precizează că este vorba de două loturi: primul
cu preț propus de 390 lei/mc și la al doilea preț propus de 350 lei/mc. Se acceptă prețurile
propuse de RPL Ocol Silvic Valea Sadului. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 10 voturi
„pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de consilier local Popica Ion, privind acordarea
unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și
tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de
operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii
conexe serviciilor de utilitati publice. Dl consilier Popica dă explicațiile necesare privind
necesitatea ajustării prețurilor, făcând precizarea că majorarea se face în fiecare an începând
cu luna iulie, datorită creșterii prețului carburanților, salariul minim pe economie, s.a, majorarea

fiind nesemnificativă. Se citesc prețurile propuse. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 9 voturi
„pentru” și 1 vot abținere: Bunea Maria.
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea înființării unui punct de
lucru pentru SC GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA SADU SRL. Se supune la vot PH. Se
aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se trece la Diverse:
- Se citește sesizarea formulată de dl Rău Dorin referitoare la regimul discrețional de
distribuire a lemnului de foc către populație, așa cum a fost instituit prin regulamentul local de
distribuire a lemnului de foc către populație: pentru cetățeni cu domiciliul stabil în comuna Sadu:
5 mc, iar pentru cei care nu au domiciliul în comuna Sadu se alocă jumătate din cantitatea
propusă, repectiv 2,5 mc. Consiliul local ia act de sesizare și solicită ca în răspunsul dat să fie
indicat regulamentul adoptat la nivel local.
Având în vedere faptul că astăzi, 17 mai 2018, este sărbătoarea Înălțarea Domnului
(Ispasul) ce corespunde și cu Ziua Eroilor se adresează invitație membrilor Consiliului Local
Sadu să ia parte la depunerea de coroane la Monumentul eroilor din localitate la ora 12:00.
Ședința se declară încheiată.
Președinte de ședința,
Dancanet Dan-Virgil

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

