Proces - verbal
încheiat astazi, 21 iunie 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, Dăncăneț Stelian, Veștemean Ionuț
Consilieri absenți: -.
Primar.
Se citeste ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, initiat de primar, privind alegerea președintelui de
ședință, dl Veștemean Ionuț. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 10 voturi „pentru” și 1 vot
"abținere" (Veștemean Ionuț).
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea situațiilor financiare
trimestriale și a contului de execuție a BVC la 31 martie 2018. Se solicită avizul comisiilor de
specialitate: juridică – favorabil, economică – favorabil, socială – favorabil. Se supune la vot PH.
Se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea achiziţionării
serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Comunei Sadu, a
Consiliului Local al comunei Sadu, a Primarului comunei Sadu şi a aparatului de specialitate al
acestuia. Se solicită avizul comisiilor de specialitate: juridică – favorabil, economică – favorabil,
socială – favorabil. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 10 voturi „pentru” și 1 vot "abținere"
(Popica Ion).
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea schimbării destinației
spaţiului în suprafaţă de 30 mp, situat la parterul imobilului Complex Comercial amplasat în
comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 25, judeţul Sibiu în "Birou cadastru". Se supune la
vot PH. Se aprobă cu 8 voturi „pentru”, 2 voturi "împotrivă" (Roman Constantin, Popica Ion), 1
vot "abținere" (Lotrean Ion).
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de viceprimar, privind aprobarea deplasării în
străinătate a primarului comunei Sadu. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 9 voturi „pentru”, 2
voturi "împotrivă" (Roman Constantin, Popica Ion), "abținere" -.
Se citește proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 9
voturi „pentru”, voturi "împotrivă" -, 2 voturi "abținere" (Roman Constantin, Popica Ion).
Se trece la proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind avizarea documentatiei Plan
Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru constituire trup
intravilan cu funcțiunea zonă turistică – casă de vacanță. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 11
voturi „pentru”.
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. Se solicită d-lor consilieri să facă propuneri pentru preț: dl consilier
Roman propune prețul de 399 lei, iar dl consilier Neagoe propune prețul de 400 lei. Se supune
la vot. Se stabilește prețul de 400 lei/mc. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 11 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. Se citesc prețurile de referință propuse de Ocolul silvic. Se propune
prețul de 175 lei. Se supune la vot PH. Se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la Diverse:
Se citește adresa nr. 32/17.05.2018 primită de la Asociația crescătorilor de bovine și
ovine Valea Sadului Sibiu "privind punerea la dispoziție a unui spațiu care să poată înmagazina
gunoiul de grajd din platforma comunală pentru un efectiv de 90 bovine". Dl primar precizează
că cerințele privind realizarea unei platforme comunale sunt foarte stricte și foarte costisitoare și
nu deținem spațiu disponibil.

Se analizează oferta financiară transmisă de Tarcea Mihai Iulian PFA privind instruirea
copiilor în dansurile populare. În urma nalizei ofertei comisia socială a formulat următoarele
amendamente: suma maximă 4000 lei/lună, să fie organizată o grupă de dansuri care să
reprezinte comuna la diferite evenimente. Dl primar informează consilierii că unii copii nu
participă în mod coerent la repetiții, iar cu copiii mici se lucrează foarte greu. În acest sens,
propune semnarea unui acord între copii și instructori în ceea ce privește prezența copiilor la
dansuri. Dl primar solicită d-lor consilieri să urmărească evoluția copiilor din ansamblu la
Festivalul ce se va organiza duminică cu prilejul Zilei Iei. Se poartă discuții pe această temă.
Dl consilier Roman Constantin este interesat să afle unde își pot desfășura în continuare
activitatea consilierii locali. Se precizează că sala de ședință este pusă la dispoziție. Se poartă
discuții pe această temă.
Dl consilier Dragomir Mitruț Sorin solicită amenajarea unor treceri de pietoni pe strada
Prejbei. Dl primar precizează că și pe străzile nou reabilitate se vor monta marcaje rutiere.
Dl consilier Dăncăneț Stelian propune, pentru siguranța circulației copiilor preșcolari, să
fie edificată o poartă cu deschidere înspre strada Libertății.
Dl consilier Veștemean Cosmin-Constantin solicită ca terenul de sport din incinta școlii să
fie pus la dispoziția copiilor cel puțin două ore în fiecare după-amiază. Dl primar precizează că
jocul de fotbal pe platoul din piața centrală, precum și în fața primăriei este făcut ostentativ, fiind
o acțiune de sfidare.
D-na consilier Bunea Maria solicită amenajarea unui parc de joacă.
Dl primar mulțumește consilierilor locali care au votat pentru deplasarea în străinătate.
Dl primar face următoarele informări:
- Din discuțiile purtate la nivelul MDRAP în data dec 20.07.20018 (ieri) este posibil ca
proiectul demarat de SC Apă Canal SA pe POIM să fie decalat va avea perioadă de
realizare în 2020-2021. În acest sens se vor face demersurile necesare pentru
reactualizarea Studiului de Fezabilitate pe Tocile pentru a efectua această investiție prin
PNDL.
- Suntem în prima etapă de elaborare a PUG-ului s-au purtat discuții cu entitățile care
trebuie să acorde avize și s-a publicat în ziar anunțul privind primirea solicitărilor pentru
extinderea limitelor intravilanului în vederea cuprinderii acestor zone, dacă este cazul, în
noul PUG.
- S-a demarat lucrarea de Cadastru sistematic pe sectoarele cadastrale din Dumbravă.
- În data de 22.06.2018, vineri, se vor desfășura pe UAT Sadu Campionatul Național de
ciclism. Premierea câștigărilor va fi la Sadu în piața centrală.
- Invită toți consilierii locali, Duminică, 24.06.2018 la Festivalul Iei ce se va desfășura pe
platoul din Piața Centrală.
Sedinta se declara încheiată.
Presedinte de sedinta,

Secretar,

Veștemean Ionuț

Lotrean Delia-Iulia

