Proces – verbal
încheiat astazi, 15 februarie 2018, cu ocazia sedinței ORDINARE
a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Neagoe Gheorghe, Bunea Maria, Vestemean Cosmin-Constantin;
Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Roman Constantin; Dragomir Mitruț-Sorin.
Dăncăneț Stelian, Veștemean Ionuț
Consilieri absenți: Lotrean Ion
Primar, contabil, Dl Deputat Constantin Șovăială.
Dl Primar salută prezența d-lui Deputat Constantin Șovăială la ședința de consiliu ce
are pe ordinea de zi aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sadu pentru anul
2018.
Se citește ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Sadu pentru anul 2018. Dl primar dă explicațiile necesare cu
privire la modul în care bugetul local este afectat de diminuarea sumelor alocate pentru anul
2018, prin legea bugetului de stat. Se solicită avizul comisiilor: juridică-favorabil, economicăfavorabil, culturală – favorabil. Dl consilier Popica prezintă își prezintă punctul de vedere cu
privire la proiectul de buget supus dezbaterii din prisma faptului că dânsul consideră că
proiectele de investiții propuse a se realiza în anul 2018 nu satisfac doleanțele comunității
locale, făcând în acest esns observația în raportul comsiei agricole. Dl consilier Dragomir
Mitruț Sorin precizează că trebuie prevăzut a se realiza un parc de joacă pentru copii. Se
supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 7 voturi “pentru”, “împotriva”: 2 (Popica Ion,
Roman Constantin), “abtineri”: 1 (Dragomir Mitruț Sorin)
Se citește Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL pentru anul 2018. Se solicită avizul
comisiilor : juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală – favorabil. Se supune la vot
proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului pentru anul 2018. Se solicită avizul
comisiilor : juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală – favorabil. Se supune la vot
proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea Actului adițional nr.
1 la Contractul de administrare nr. 5354/13.05.2015 – 2838/27.05.2015 privind bunurile mobile
echipamente de precolectare a deşeurilor. Se dau explicațiile : preluare 74 unități de
compostare. Se solicită avizul comisiilor : juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală –
favorabil. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea preţurilor de pornire
la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate
publică a comunei Sadu. Prețul propus de RPL 360 lei/mc, iar Comisia agricolă propune prețul
de 390 lei/mc. Se aprobă prețul de 390 lei/mc. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu prețul
de 390 lei/mc. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea prețului de
vânzare directă a lemnului fasonat, specia rășinoase, din depozitul Masa Verde. Se
precizează prețul de 280 lei/mc, cantitatea maximă ce poate fi acordată. Se solicită
avizul comisiilor : juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală – favorabil. Se supune la
vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind completarea obiectului
secundar de activitate al SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL. Dl consilier
Roman solicită informații suplimentare referitor la necesitatea completării obiectului secundar
de activitate. Dl primar precizează că intenționează să încheie un parteneriat public -privat cu
familia Șandru deținătoarea daracului de lână în vederea accesării fonduri de la Ministerul

Agriculturii. Se solicită avizul comisiilor: juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală –
favorabil. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, inițiat de viceprimar, privind aprobarea cuantumului
cotizațiilor și contribuțiilor datorate de Comuna Sadu pentru anul 2018 Filialei
Județene Sibiu din cadrul Asociației Comunelor din România. Se solicită avizul
comisiilor : juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală – favorabil. Se supune la vot
proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi "pentru", 2 abținere (Roman Constantin, Popica
Ion), împotriva -.
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 citește componența comisiei de licitație/comisia de soluționare a contestațiilor.
/membri supleanți. Se citesc prevederile regulamentului, condițiile de închiriere în cazul în care
sunt mai mulți solicitanți, prețul de pornire 5.161 lei/an, pasul de 50 lei. Se precizează data
închirierii, perioada de închiriere 7 ani. Dl consilier Roman este interesat să afle care este
modalitatea de cumpărare a lemnului pentru construirea stânii. Reprezentanții RPL Ocolul
Silvc Valea Sadului precizează că lemnul va fi vândut în condițiile prevăzute de lege. Se
solicită avizul comisiilor: juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală – favorabil. Se
supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 9 voturi "pentru", 1 abținere (Popica Ion),
împotriva -.
D-na secretar precizează că au depus rapoarte de activitate pentru anul 2017 d-ni
consilieri: Dăncăneț Dan-Virgil, Bunea Maria, Veștemean Cosmin-Constantin, Neagoe
Gheorghe.
Dl consilier Roman solicită reprezentanților RPL răspunsul la adresele cu privire la
modalitatea de eliberare a avizelor de lemne pentru cei care nu își duc lemnele de foc la
adresa de domiciliu și, ulterior, le transportă la adresa de domiciliu, dar și la adresa referitoare
la gestionarea fondului de vânătoare.
Dl primar dă explicațiile necesare cu privire la:
1. Situația lucrării de cadastru pe raza comunei și a faptul că vom fi incluși pentru
finanțare.
2. Referitor la PUG, procedură în lucru, revine obligația de a avea dezbateri publice cu
instituțiile Transelectrica, Apă Canal SA, situl Natura 2000, Direcția pentru Cultură și Culte, se
impune și stabilirea arealului noului Plan Urbanistic General, precum și întâlniri cu UAT-urile
învecinate.
În final se poartă discuții cu dl. deputat cu privire la subiectele de interes local și la actele
normative care împiedică funcționarea și implementarea mai multor acțiuni, cu mențiunea de
a ne sprijini în activitatea publică.
Ședința se declară încheiată.
Președinte de ședință,
Dragomir Mitruț-Sorin

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

