Proces - verbal
încheiat astazi, 15 martie 2018, cu ocazia sedintei ORDINARE a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Neagoe Gheorghe, Bunea Maria, Lotrean Ion, Vestemean
Cosmin-Constantin; Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Roman Constantin;
Dragomir Mitruț-Sorin. Dăncăneț Stelian, Veștemean Ionuț
Consilieri absenți: Primar: absent.
Participanți: Ivan Ioan- comuna Sadu, str. Câmpului, Săvoiu Constantin- comuna Sadu,
str. Livezii; Muntean Liviu- comuna Sadu, str. Fabricii, Hanea Maria- comuna Sadu, str.
Prundului.
Se citeste ordinea de zi. Se propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor
proiecte de hotărâre: PH, inițiat de primar, privind aprobarea devizului general si a asigurarii
cofinantari pentru obiectivul de investitie "MANSARDARE CONSTRUCTIE EXISTENTA CORP
GRADINITA IN POD EXISTENT COMUNA SADU JUD SIBIU; PH, inițiat de primar, privind
aprobarea devizului general pentru executarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii
REABILITARE CAMIN CULTURAL COMUNA SADU. Se supune la vot ordinea de zi astfel
modificată. Se aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la Proiectul de Hotarare, initiat de primar, privind alegerea presedintelui de
sedinta dl. consilier Dancanet Dan-Virgil. Se supune la vot. Se aproba cu 10 voturi „pentru”,
„abtineri”: 1 (Dancanet Dan-Virgil).
Se trece la Proiectul de Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de
executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sadu la data de 31 decembrie 2017. Se
solicita avizul comisiilor: juridica -favorabil, economica - favorabil, culturala – favorabil. Se
supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba cu 7 voturi „pentru”, „abtineri”: 4 (Popica Ion,
Lotrean Ion, Roman Constantin, Dragomir Mitrut-Sorin).
Se trece la Proiectul de Hotarare, initiat de primar, privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala, organizat la nivelul comunei
Sadu, județul Sibiu. Se precizează ca acest regulament a fost elaborat după structura cadru,
aprobată prin HG nr. 797/2017. Se solicita avizul comisiilor: juridica-favorabil,
economica-favorabil, culturala-favorabil. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aprobă cu
11 voturi „pentru”.
Se trece la Proiectul de hotarare, initiat de primar, privind organizarea retelei scolare la
nivelul comunei Sadu pentru anul scolar 2018-2019. Se precizeaza ca s-a primit Avizul conform
de la Inspectoratul Scolar Sibiu. Se supune la vot proiectul de hotarare. Se aprobă cu 11 voturi
„pentru”.
Se trece la Proiectul de hotarare, initiat de primar, privind închirierea, prin licitatie publica
deschisă, a unor spatii disponibile apartinand domeniului public / privat al comunei Sadu. 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 hotarare, initiat de primar, privind stabilirea numărului
administratorilor S.C Gospodarie Comunala Locala Sadu SRL, procedura de selectie precum si
componenta comisiei de selectie. Dl. consilier Vestemean Cosmin-Constantin precizeaza faptul
ca cei din comisie au un amendament cu privire la criteriul de selectie: persoana sa aiba
vechime doar 3 ani în specialitatea studiilor și nu 5 ani cum este în procedura inițiată de dl
primar. Se solicită acordul pentru introducerea amendamentului. Se supune la vot introducerea
amendamentului. Se aproba cu 11 voturi „pentru” amendament. Dl. consilier Roman Constantin
are o nelamurire în privinta numarului de administratori, precizându-se clar că este vorba de un
singur administrator. Se pune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul introdus. Se aprobă
cu 11 voturi „pentru”.

Se trece la proiectul de hotărâre, initiat de primar, privind rezilierea contractului de
inchiriere cu nr. 3191/5/06.06.2015, avand ca obiect pasunea alpina Braneasa. Se solicita
avizul comisiilor : juridica – favorabil, economica-favorabil, cultural- favorabil. Se supune la vot
PH. Se aproba cu 11 voturi „pentru”.
Se trece la proiectul de hotarare, initiat de primar, privind stabilirea pasunilor disponibile
apartinand domeniului privat al comunei Sadu si aprobarea conditiilor de inchiriere. Se
precizează faptul că este vorba de pășunea alpină Braneasa 2 si conditiile de închiriere sunt
similare cu cele utilizate la închirierea pășunii Mășca. Dl presedinte de sedintă, dl consilier
Dăncăneț Dan-Virgil expune conditiile de inchiriere si componenta comisiei. Se stabileste prețul
de pornire la licitatie 7593,10 lei, pasul este de 50 lei. Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi
„pentru”.
Se trece la proiectul de hotarare initiat de primar, privind aprobarea calendarului
manifestarilor culturale ce se vor desfasura în comuna Sadu in anul 2018. Se solicita avizul
comisiilor: juridic – favorabil; economica-favorabil, culturala-favorabil. Se supune la vot. Se
aprobă cu 9 voturi „pentru”, „abtineri”: 2 (Popica Ion, Roman Constantin).
Se trece la proiectul de hotarare, initiat de primar, privind aprobarea devizului general si a
asigurarii cofinantari pentru obiectivul de investitie: MANSARDARE CONSTRUCTIE
EXISTENTA CORP GRADINITA IN POD EXISTENT COMUNA SADU, JUD SIBIU. Se solicită
avizul comisiilor : juridica-favorabil, economica-favorabil, culturala-favorabil. Se supune la vot.
Se aproba cu 10 voturi „pentru”, „abtineri” : 1 (Roman Constantin).
Se trece la proiectul de hotarare, initiat de primar, privind aprobarea devizului general
pentru executarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii Reabilitare Camin Cultural
Comuna Sadu. Se solicita avizul comisiilor: juridica-favorabil, economica-favorabil,
culturala-favorabil. Se supune la vot. Se aproba cu 9 voturi „pentru”, „abtineri”: 2 (Popica Ion,
Roman Constantin).
Prezentarea raportului de activitate al primarului comunei Sadu pe anul 2017,
precizându-se faptul că va fi publicat pe site-ul www.sadu.ro.
Au mai depus rapoarte de activitate pentru anul 2017 si domnii consilieri Popica Ion,
Roman Constantin, Dragomir Mitrut-Sorin.
Se trece la Diverse:
Președintele de ședință citește răspunsul primit de la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului la
solicitările consilierilor locali Roman Constantin, Popica Ion, Dragomir Mitruț Sorin în legătură cu
emiterea unui aviz ulterior pentru transportul lemnelor de la locul de depozitare la domiciliul
cetățenilor. Se poartă discuții pe această temă.
Președintele de ședință prezintă răspunsul primit de la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului în
legătură cu administrarea fondului cinegetic Sadu. Se poartă discuții pe această temă.
Se prezintă adresa nr. 353/2018 primită de la Camera de Conturi Sibiu privind adresa de
internet unde se poate vizualiza Raportul ce conține sinteza constatărilor rezultate în urma
acțiunii de control și audit efectuate de Camera de Conturi Sibiu pentru exercițiul financiar 2016.
Se citește adresa primită de la ISU Sibiu pentru punerea la dispoziție a unor spații în
vederea înființării unui punct de lucru pe raza UAT Sadu. Se poartă discuții pe această temă.
Se citește cererea depusă de dl Săvoiu Constantin- domiciliat în comuna Sadu, str.
Livezii care solicită atribuirea pășunii Dudurug. În acest moment pășunea alpină Dudurug este
închiriată Asociației Crescătorilor de bovine și ovine Valea Sadului, pășunea nefiind disponibilă.
Se citește Raportul privind îndeplinirea obligațiilor din contractele de închiriere pășunat
întocmit de comisia de pășunat, conform prevederilor OUG nr. 34/2013. Se poartă discuții cu
persoanele prezente în sală (Muntean, Ivan și Săvoiu) pe tema închirierii pășunilor proprietatea
comunei Sadu.
D-na Hanea Maria -domiciliată în comuna Sadu, str. Prundului prezintă nemulțumirea cu
privire la o veche sesizare pe care a făcut-o la Primăria Sadu pentru un litigiu de graniță pe care
îl are cu Lotrean Camelia. Dl viceprimar precizează că în cursul zilei de joi (22.03.2018) se va
prezenta la fața locului cu arhitectul șef încadrat pentru a constata dacă există posibilitate de
stingere a conflictului pe cale amiabilă.

Sedinta se declara încheiată.
Presedinte de sedinta,

Secretar,

Dancanet Dan-Virgil

Lotrean Delia-Iulia

