Proces – verbal
încheiat astazi, 25 octombrie 2017, cu ocazia sedintei ORDINARE
a Consiliului Local Sadu
Consilieri prezenti: Lotrean Ion; Neagoe Gheorghe, Vestemean Cosmin-Constantin;
Popica Ion; Dancanet Dan-Virgil, Hanea Dumitru; Bunea Maria; Roman Constantin; Dragomir
Mitruț-Sorin. Dăncăneț Stelian.
Consilieri absenți: Veștemean Ionuț
Primar, administrator public.
Invitat: Băncioiu Ilie – Sadu, str. Prundului, nr. 15, județul Sibiu
Se citește ordinea de zi. Se propune retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de
hotărâre, iniţiat de primar, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sadu
pentru anul 2017, deoarece a fost dezbătut în cadrul ședinței extrordinare a Consiliului Local
Sadu din data de 24 octombrie 2017. Se supune la vot ordinea de zi astfel modificată. Se
aprobă cu 9 voturi "pentru" (Neagoe Gheorghe - absent).
Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Se aprobă cu 9 voturi "pentru"
(Neagoe Gheorghe - absent).
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea situațiilor financiare
la 30 septembrie 2017. Se solicită avizul comisiilor: juridică – favorabil, economică-favorabil,
socială-favorabil. Se aprobă cu 9 voturi  "pentru" (Neagoe Gheorghe - absent).
Se citește Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2018. Dl primar precizează că față de anul anterior s-a constatat necesitatea
majorării taxelor la Căminul Cultural. Se solicită avizul comisiilor: juridică – favorabil,
economică-favorabil, socială-favorabil. Se aprobă cu 10 voturi "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea cuantumului unei
burse pentru elevii de la Şcoala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu aferente anului şcolar
2017-2018. Se solicită avizul comisiilor: juridică – favorabil, economică-favorabil,
socială-favorabil. Se aprobă cu 10 voturi  "pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea decontării
cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu. Se
supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi  "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind acordarea unor ajutoare
sociale comunitare susţinute din bugetul local al comunei Sadu pentru acoperirea cheltuielilor
unor preşcolari care frecventează grădiniţa cu program prelungit şi se află în situaţii vulnerabile.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi  "pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea Planului de ocupare
a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sadu. Se
aprobă cu 9 voturi  "pentru" și 1 "abținere" - Popica Ion.
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea documentatiei Plan
Urbanistic Zonal Derogator şi a Regulamentului local de Urbanism aferent: "SCHIMBARE
FUNCȚIUNE DIN PARC FOTOVOLTAIC ÎN ZONĂ DE CASE DE VACANȚĂ". Dl primar face
precizarea că s-a obținut din partea inițiatorilor PUZ și declarație autentică privind
reglementarea drumului ce va fi de utilitate publică. Se dau și alte explicații solicitate de d-nii
consilieri privind reglementările urbanistice. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă
cu 10 voturi  "pentru".
Se citește Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea devizului general
actualizat şi a asigurării cofinanţării pentru obiectivul de investiţie: „MANSARDARE
CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ (CORP GRĂDINIŢĂ) ÎN POD EXISTENT". Se precizează
valoarea totală a investiției, suma finanțată de Minister pentru acest obiectiv și suma necesară
pentru asigurarea cofinanțării. Dl consilier Roman este interesat să afle dacă în proiectul acesta
este inclusă doar amenajarea mansardei sau și alte intervenții asupra întregii clădiri. Dl primar
precizează că se va amenaja doar mansarda. Se dau și alte explicații cu privire la

funcționalitatea spațiului și necesitatea asigurării condițiilor optime pentru amenajarea acestui
spațiu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi  "pentru".
Se trece la Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea reluării activității
SC Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL. Dl consilier Dragomir propune să fie prevăzut în
statul de funcții o persoană tehnică care să asigure îndrumarea în teren a muncitorilor, dl primar
precizând că acest lucru poate fi realizat de administrator sau de șeful de echipă. Dl primar
precizează că odată cu desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de administrator se
poate definitiva cine va asigura coordonarea în teren a muncitorilor. Se supune la vot proiectul
de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi  "pentru".
Se trece la DIVERSE:
● Dl consilier Dragomir este interesat să afle de ce lemnul de foc nu se dă de la depozit
și de ce se dă din rampa primară. Dl Dăncăneț Dan Virgil – reprez Ocolul Silvic Valea Sadului
răspunde că exploatarea a fost din Părăul Neamțului. Dl consilier Dragomir precizează că
încărcarea s-a făcut în mașini mari, nu de firma autorizată să facă transportul din rampă la
depozit. Dl Dăncăneț Dan Virgil răspunde că această măsură s-a luat pentru eficientizarea
activității, ca să poată fi deserviți cât mai mulți cetățeni.
●  Se aduce la cunoștință raportul întocmit de administratorul public privind rezultatul
egocierii în vederea achiziționării imobilului de pe strada Octavian Goga nr. 8, deoarece
proprietarul acestuia refuză vânzarea terenului la un preț mai mic de 40 Euro/mp, rezultatul
raportului de evaluare fiind de 39.2 Euro/mp.
● Se analizează cererea d-lui Rotărescu Gabriel care solicită închirierea sălii mari a
Căminului Cultural pentru organizare BAL în data de 6 decembrie 2017. Dl primar propune
susținerea acestei activități, prilej cu care vor fi alese și cetele de juni.
● Se citește informarea întocmită de administratorul public privind raportul de activitate
Consiliului de administrație al RPL Ocolul Silvic Valea Sadului, la 30.06.2017. Se citesc datele
financiare privind activitatea regiei. Dl primar dă și alte explicații referitor la activitatea Districtului
2 Sadu, precizând că s-a pus accent pe tăierea lemnului de foc pentru populație.
● Adresă de informare privind activitatea Stației de compostare Sura Mică adusă la
cunoștință de SC Bratner SRL
● Se citește adresa de răspuns formulată de dl Roman Constantin referitor la somația
transmisă pentru desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public: garaj. Dl
Roman se abține de la comentarii.
● După cum s-a stabilit în ședința anterioară, dl Băncioiu Ilie a fost invitat în cadrul
ședinței de consiliu pentru a discuta condițiile în care este de acord să permită accesul spre
drumul Highidău, fiind interesat să afle în programul de reabilitare străzi de ce nu a fost cuprinsă
și strada pe care are acces la proprietatea privată, aducându-i-se la cunoștință că în acest
moment acest drum deservește doar pentru acces la proprietatea d-lui Băncioiu ilie.
● Dl Băncioiu Ilie își exprimă disponibilitatea de a ceda teren din proprietatea dânsului
pentru a permite accesul spre terenurile agricole din zonă. În urma discuțiilor, se ajunge la
concluzia ca membrii comisiei agricole să se deplaseze în teren pentru a constata exact
suprafața de teren necesară a fi cedată (achiziționată) pentru a permite trecerea cetățenilor pe
terenurile proprietate privată, în acest sens dl Băncioiu Ilie așteptând o ofertă de cumpărare din
partea Consiliului Local.
● Dl primar prezintă succint informarea întocmită în conformitate cu prevederile art. 63
alin. 3 lit. b din Legea 215/2001 care cuprinde un număr de 6 pagini, prin care prezintă
procentul de realizare a investițiilor pe străzi, contractele în derulare, dar și răspunsul la
solicitările scrise formulate de consilieri.
● Dl primar face o informare cu privire la programul manifestărilor de iarnă, referitor la
ceata junilor și aduce la cunoștință funcționarea a două grupe de dansuri populare pentru copii:
cu ½ normă instructor angajat de Școala Populară de Arte Sibiu și un instructor plătit din bugetul
local.
Ședința se declară încheiată.

Președinte de ședință,
Lotrean Ion

Secretar,
Lotrean Delia-Iulia

