Proces - verbal
Încheiat astăzi 18 APRILIE 2018,
cu ocazia ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenți : Neagoe Gheorghe; Bunea Maria; Veștemean Constantin-Cosmin;
Dancanet Dan-Virgil; Hanea Dumitru; Roman Constantin; Dragomir Mitrut Sorin; Dancanet
Stelian; Lotrean Ion; Veștemean Ionut.
Primar.
Se citește ordinea de zi. Se propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea Situațiilor financiare ale SC Gospodărire Locala
Sadu SRL încheiate la data de 31 decembrie 2017. Se propune introducerea pe ordinea de zi a
următoarelor proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea
preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa pe picior provenita din fondul
forestier proprietate publica a comunei Sadu; proiect de hotărâre inițiat de primar, privind
stabilirea preturilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasa fasonată provenita
din fondul forestier proprietate publica a comunei Sadu; proiect de hotărâre inițiat de primar,
privind aprobarea modificării indicatorilor financiari pentru implementarea proiectului „SISTEM
DE ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU”.
Se supune la vot ordinea de zi astfel modificata. Se aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare. Se aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind mandatarea primarului comunei
Sadu ca reprezentat al comunei Sadu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul
de colectare și transport din zona 1 Sibiu SC Soma SRL. Domnii consilieri locali Roman
Constantin si Popica Ion solicita informații suplimentare privind majorarea tarifului solicitat.
Domnul primar subliniază faptul că această majorare de tarif (lei/tonă) nu determină majorarea
prețului (taxei speciale) ce va fi încasat(-ă) de la cetățeni. D-nii consilieri Popica și Roman
insistă precizând că trebuia făcut un calcul cu privire la cantitatea de deșeuri ce s-a colectat în
anul 2017, pentru a putea stabili exact dacă acest calcul duce la majorarea tarifului ce trebuie
plătit de cetățeni. Dl primar precizează că taxa specială nu va fi în nici un caz majorată și
explică modul în care se stabilește cantitatea de gunoi ce este ridicată de pe raza comunei
Sadu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu 8 voturi „pentru”, „abțineri”- 2
(Roman Constantin, Popica Ion) , „împotriva”-1 (Lotrean Ion)
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind rezilierea contractului de
închiriere nr. 1370/13.03.2018 având ca obiect pășunea alpină Mășca. Se solicita avizul
comisiilor : juridica – favorabil, economica-favorabil, culturala-favorabil. Se supune la vot. Se
aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea pășunilor
disponibile aparținând domeniului privat al comunei Sadu și aprobarea condițiilor de
închiriere. Se explică că este vorba de pășunea alpină Mășca, se citește prețul de
pornire și pasul de licitație. Se solicită avizul comisiilor: juridica-favorabil, economicafavorabil, culturala-favorabil. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aprobă cu 11
voturi “pentru”.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de viceprimar, privind aprobarea cuantumului
contribuției datorate de Comuna Sadu pentru anul 2018 Filialei Județene Sibiu din cadrul
Asociației Comunelor din România pentru susținerea Acordului de cooperare privind
organizarea şi exercitarea serviciului administrativ și secretariat. Se precizează că este vorba
de punerea la dispoziție a unei persoane care să asigure secretariatul. Se solicita avizul
comisiilor: juridică-favorabil, economica-favorabil, culturală-favorabil. Se supune la vot proiectul
de hotarare. Se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind insusirea declarației de
susținere a unirii Republicii Moldova cu România. Se solicita avizul comisiilor: juridică-favorabil,
economică-favorabil, culturala-favorabil. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aproba cu
11 voturi „pentru”.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea prețurilor de pornire
la licitație/negociere pentru masa lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate
publică a comunei Sadu. Dl consilier Dăncăneț Dan dă explicațiile necesare privind

caracteristicile partidei ce urmează a fi scoasă la licitație și prețul propus de ocol: 100 lei/mc. Dnii consilieri locali Roman și Popica solicită ca această partidă să fie exploatată de ocol și să fie
dată ca lemn de foc pentru populație, deoarece este vorba de o cantitate mare de lemn 274 mc
și prețul este foarte mic. Se solicita avizul comiisilor: juridica-favorabil, economica-favorabil,
culturala-favorabil. Se supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza astfel : 7 voturi “pentru”,
“abtineri”-2 (Lotrean Ioan, Dragomir Sorin), “impotriva”-2 (Popica Ion, Roman Constantin).
Proiectul de hotărâre nu se adoptă: cvorum necesar 8 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea prețurilor de pornire
la licitație/negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate
publică a comunei Sadu. Dl consilier Dăncăneț Dan dă explicațiile necesare. Se propune pretul
de pornire 400 lei/mc. Se supune la vot proiectul de hotarare cu pretul propus. Se aproba cu 11
voturi “pentru”.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea modificării
indicatorilor financiari pentru implementarea proiectului „SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC
INTELIGENT, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU”. Se solicita avizul comisiilor: juridicăfavorabil, economică-favorabil, culturală-favorabil. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se
aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la Diverse.
- Se prezintă Declaratia Centenara propusa de domnul consilier Popica Ion având scopul
de a reintera Unirea cu Moldova.
- Se analizează cererea formulată de dl Popica Ion, în calitate de cetățean al comunei
Sadu care solicită acordul Consiliului Local să reabiliteze Drumul din Dos (identif
cadastral 421 - zona Tocile) împreună cu cetățenii care dețin teren în zonă, investiția
fiind în totalitate din bugetul cetățenilor, iar drumul își păstrează caracteristicile de drum
public, fiind de utilitate publică. În susținerea cererii dl Popica precizează că împreună cu
familia deține aprox. 20 iugăre de teren și declară intenția de a edifica în acea zonă o
microfermă, o hală destinată producției agricole s.a. Consilierii locali își dau acordul.
- Se citește informarea primită de la SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL prin
care anunță începerea activității la daracul de lână începând cu data de 02.05 2018. Dl
primar dă explicațiile necesare.
- Se prezintă raport evaluare a imobilului Scoală, proprietatea Parohiei Ortodoxe Sadu I,
se prezintă valoarea reieșită din evaluare: 152.550 Euro. Consilierii locali Popica,
Lotrean își exprimă dezacordul față de valoarea mare reieșită din evaluare. Dl părinte
Neagoe Gheorghe precizează că decizia luată în Consiliul Parohial va fi adusă la
cunoștința consilierilor locali, precizând că va putea face o creștere față de valoarea
stabilită cu 5-8% , iar în condițiile în care CL nu este de acord va solicita chirie.
- Dl primar îi solicită d-lui consilier Popica, reprezentantul comunei Sadu în Adunarea
Generală a ADI Asociația de Apă Sibiu o informare cu privire la excluderea zonei Tocile
de la finanțare pe canalizare pe POIM, solicitându-i în aceste sens să facă o informare
scrisă referitor la această situație. Totodată îi pune în vedere că zona Tocile nu este sat
aparținător ci este trup intravilan, iar excluderea zonei Tocile de la finanțare este
nejustificată, deoarece la nivelul comunei Sadu este o populație de 2458 locuitori. Dl
Popica urmează să solicite ADI informare scrisă referitor la această situație. Dl primar îi
solicită ca în baza mandatului încredințat de CL să efectueze toate demersurile necesare
pentru includerea comunei – zona Tocile la finanțare. Totodată îi solicite să voteze
împotriva clauzei "impuse" de SC Apă Canal SA ce au ca scop preluarea amenzilor date
de Agenția de Mediu sau de Apele Române operatorului SC Apă Canal SA pentru
nefuncționarea corespunzătoare a Stațiilor de Apă și a Stațiilor de epurare, deoarece
acestea au certificate de conformitate și cât au fost în gestiunea noastră au funcționat în
parametrii normali și legali.
Ședinta se declară încheiată.
Președinte de ședința,
Dancanet Dan-Virgil

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

