Proces – verbal
încheiat astazi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia sedintei ORDINARE
a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Lotrean Ion; Neagoe Gheorghe, Vestemean Cosmin-Constantin;
Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Roman Constantin; Dragomir
Mitruț-Sorin. Dăncăneț Stelian, Veștemean Ionuț
Consilieri absenți: Bunea Maria
Primar.
Se citește ordinea de zi. Se propune introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea Regulamentului de acordare a lemnului de foc
către populație la nivelul comunei Sadu. Se supune la vot ordinea de azi astfel modificată.
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 cofinanţării
proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, din regiunea
Sibiu - Brașov, în perioada 2014 – 2020”. Se citește cuantumul contribuției și dl primar dă
explicațiile necesare. 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 primar, privind mandatarea primarului
comunei Sadu ca reprezentant al comunei Sadu în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de
operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L. 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 Planului de
actiuni si lucrări de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 416/2001 în 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, inițiat de primar, privind însuşirea Raportului cu
privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în
cursul anului 2017, a Raportului privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public
pe anul 2017 și a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017.
Se solicită avizul comisiilor : juridică-favorabil, economică-favorabil, culturală – favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 8 voturi "pentru", 2 voturi împotriva –
Roman Constantin, Popica Ion.
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „REABILITARE STRĂZI,
COMUNA SADU – ETAPA II". Se solicită avizul comisiilor : juridică - favorabil, economică favorabil, culturală - favorabil. Dl primar dă explicațiile necesare privind necesitatea
întocmirii unui nou proiect ce vizează în principal lucrările aferente dumurilor județene (DJ
105 C, DJ 106G). Precizează totodată că devizul reflectă standardele de cost în vigoare.
Se dau explicații cu privire la amenajarea străzii Pr. Sava Săvoiu popovici, Lespezii, Pr.
Dimitrie Bunea de jur împrejurul Bisericii Sadu II. Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 8 voturi "pentru", 2 voturi "împotrivă": Popica Ion, Roman Constantin.
Se citește Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind completarea inventarului
domeniului public al comunei Sadu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu
10 voturi "pentru".

Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea volumului
masei lemnoase ce urmează a fi recoltat în anul 2018 din fondul forestier al comunei
Sadu. 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 primar, privind stabilirea preţurilor de
pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier
proprietate publică a comunei Sadu. Se citește prețul propus de RPL. Se propune prețul
de 180 lei/mc. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind stabilirea prețului de
vânzare directă a lemnului de foc către populație. Prețul propus este de 180 lei/mc din
Depozitul Masa Verde. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi
"pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, inițiat de primar, privind aprobarea Regulamentului
de acordare a lemnului de foc către populație la nivelul comunei Sadu. Se citește
amenadamentul formulat de comisia agricolă: ordinea înscrierii pe listă să fie prin tragere
la sorți a persoanelor care au achitat impozitele și taxele locale, în condițiile în care
termenul de depunere a cererilor să fie 31 martie a.c. Se supune la vot introducerea
amendamentului propus. Se aprobă cu 3 voturi pentru: Dăncăneț Stelian, Roman
Constantin, Popica Ion. Amendanmentul a întrunit majoritatea pentru a putea fi introdus.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițiată de dl primar. Se aprobă 6 voturi
"pentru" 4 "abțineri": Lotrean Ion, Dăncăneț Stelian, Popica Ion, Roman Constantin.
Se trece la DIVERSE:
Se citește integral Decizia nr. 55.1 din 19.12.2017 emisă de către directorul adjunct al
camerei de conturi prin care se prelungește până la data de 31 mai 2018 a termenului de
ducere la îndeplinire a măsurilor I.1e și II.1 dispuse prin Decizia nr. 55 din 27.12.2016
Se citește integral Decizia nr. 16.1 din 15.12.2017 emisă de către directorul adjunct al
camerei de conturi Sibiu de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse la
pct. I lit. a și e din Decizia nr. 16 din 22.05.2017 până la data der 29.06.2018. În acest sens
se precizează că pentru remedierea măsurilor dispuse s-a efectuat un prim pas în data de
23 ianuarie 2018 cu ocazia desfăşurării întâlnirii cu reprezentanții Parohiei Ortodoxe Sadu
I, având ca obiect clarificarea situației juridice a imobilului Școală, sens în care s-a luat act
de decizia unanimă şi fără echivoc a membrilor Consiliului parohial prezenţi cu privire la
vânzarea imobilului, de asemenea membrii consiliului parohial și-au dat acordul ca
Primăria să efectueze diligențele necesare pentru întocmirea raportului de evaluare
asupra imobilului Şcoală.
Se citește Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap
grav pe semestrul II din anul 2017.
Dl primar precizează că pentru dezbaterea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2018, va purta discuții cu fiecare grup politic, în acest sens recomandă ca fiecare grup
politic să-și programeze data la care vor să aibă loc aceste întâlniri.
Totodată dl primar precizează că va face o adresă la RPL Ocolul Silvic Valea Sadului
prin care va solicita informații referitoare la gestiunea fondului de vânătoare 10Sadu.
Dl consilier Popica Ion precizează că dacă nici la aprobarea bugetului pe anul 2018 nu
se ține cont de propunerile grupului politic din care face parte, nu va vota bugetul.
Totodată, dl consilier Popica Ion precizează că există o hotărâre de consiliu local
privind informațiile de inters public, potrivit căreia fiecare consilier trebuie să primească pe
e-mail o situație cu plățile efectuate în luna anterioară. Se precizează că acestea se fac
publice pe site-ul www.sadu.ro, potrivit HCL aprobată.
D-na secretar informează d-nii consilieri că trebuie să prezinte raportul de activitate
pentru anul 2017.
Ședința se declară încheiată.

Președinte de ședință,
Dragomir Mitruț-Sorin

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

