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PROCES - VERBAL
tncheiat azi 23.11.2018

in qedin(a ordinari a Consiliului Local firnava
$edinfa incePe la ora 09.00

- Bundzita.
$edinla este statutara, fiind prezenfi un numdr de 13 consilieri din

totalul de 13.

- Potrivit regulamentului supun la vot procesul-verbal al gedinlei

ordinare a Consiliului Local din data de26.10.2018.
- Sunt observafii cu privire la acest proces-verbal?

Constat cd nu sunt.

- Supun la vot Procesul-verbal.
Cine este pentru? impotrivd? Abtineri?

- Procesul-verbal a fost aprobat in unanimitate.
- Pe Ordinea de zi agedinfei se afl6 7 puncte 9i o informare'

Dau citire Ordinii de zi.
- Supun la vot Ordinea de zi.

Ordinea de zi este aprobatd in unanimitate.

punctul nr. l. Proiect de hotlrAre privind rectificarea bugetului local al Comunei firnava
pe trimestrul IV al anului 2018, utilizarea excedentului anilor preceden{i din bugetul local

ca sursl de finan{are a cheltuielilor sec{iunii de dezvoltare qi a listei de investi{ii pe anul

2018.

Dl. Primar _    Extinderea ilunlinatului public in zona in care locuieゞ e dl・ OVidiu

Cerchez cost五 21.000 1ei Fartt TVA… stalp五 pentru iluminat,astfel

modiflchnl sumele din anex五 .Nu mai vreau sユ amanamo Flllニュa va

executa lucrarea panttla sfン ,itul anului.Osユ rnai punen1 7 stalpi.

 ̈    Firlna de electricitate rnonteaztt tot?

_   Da.
中      PreZint punctual rectiflcarea de buget.

 ̈    Propun extinderea conexiun五 camerelor de f11lnat cユ tre politia

comunal五 .

_     Propun ca poli!ia Stt Se rnute in sediul vechi al ei.

_     C)1五direa este a Ministerului de lnteme.

…     Stt demarこ nl ca aceastこ cl五dire a Ministerului dc lntemё  sユ fle

reabilitat江 !in acest sens,propun tt se alcttuiasc五 o comisie din

randul consilierilor locali pentru efectuarea demersllrilor pentru

transferul clttdir五 de la Ministerul de lnteme catre comun江 .

 ̈    La postul de politie Se va reface instalatia electrica,se va pune

Dl. BlSjan

Dl. Gdban
Dl. Primar
Dl. Bl5jan
Dl. Ungur

Dl. Alexandru
Dl. Primar
Dl. Cipariu

DI. Primar



Dl. BIIjan
parchet, gresie, clidirea va fi reabilitat[ total.

- Supun la vot propunerea d-lui Cipariu pentru intocmirea unei adrese

cdtre Ministerul de Interne iar dl. Cipariu va conduce aceasti

acfiune.
Propunerea este aprobatd in unanimitate.

- Mai sunt observafii?
Constat cI nu sunt.

- Se supune la vot proiectul de hot[r6re.
Hotdrdrea este aProbatl cu:

- 10 voturi ,,Pentru"
- 3 ab{ineri (dl. Giban Nicolae, dl. Burcea Ilie qi dt'

Dl. Blijan

Mara Cristian).

punctul nr.2. Proiect de hotlr6re privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace

fixe aflate in domeniut public al Comunei firnava.

Dl. Blijan

Dl. Cipariu

Dl. Cipariu
Dl. Mara

Dl. Biri

Dl. Mara
Dl. Primar

Dl. Mara

Dl. BlIjan

- Avizul Comisiei de specialitate A este nefavorabil. Dl. preqedinte

al comisiei de specialitate A s6 ne spund de ce este nefavorabil

avizul.
- Documentele prezentate nou6 sunt incomplete. Trebuia s6 fie

prezentate gi devizele de lucr[ri pentru fiecare strad6'

Dl. Primar prezintd,sumele pentru anumite lucrdri care au fost efectuate.

Dl. G6ban - Nu este vorba despre sumele cheltuite ci de lucrdrile in sine. Nu

suntem de acord cu lucrdrile de pe str. V[ii.
- Avem nevoie de acte pentru a vedea cum S-a executat lucrarea.

- Comisia de specialitate A este nemullumitd pentru cd strizile de pe

Lunci nu au fost aprobate de cdtre Consiliul Local.

Dacd tot s-a lucrat pe Lunc[, de ce intotdeauna cdnd se ajunge pe

str. Viii se lucreazd mai sldbu!?

De ce nu s-a ftcut pe str. Vdii calitate bund ca pe str' Livezii?
Am analizatcu mare atenfie ce lucriri mai pot fi executate in acest

an in aceast[ perioadd scurtd.

Buldoexcavatorul s-a livrat tdrzildrept pentru care firma care ni l-
a livrat a fost sancfionat[ cu 7 .200lei, conform contractului.

in aceast6 perioadd nu mai putem lucra la trotuare 9i pavaje' Ce

mai putem lucra in aceastd perioadd sunt investi{iile pentru

geneiator, accesorii buldoexcavator, postul de poli{ie qi extinderea

camerelor de supraveghere.

DJe Primar, trebuie sd colaborali cu Consiliul Local 9i sI ne

spunefi ce lucrdri vrefi si faceli 9i nu cred cd vor fi probleme de

aprobat din partea noastr6.
vreau s[ amintesc c[ strazile Lunca, Stejarului 9i Brazilor nu au

fost aprobate de cdtre Consiliul Local. Rugdm ca pe viitor sd fim

ingtiinfali in legdturd cu lucr6rile care se intenlioneazd sd se

execute.
Mai sunt observafii?



Constat ca nu sunt.

_     Se supune la vot proiectul de hotセ 缶缶e.

Ho載加缶ea este aprobattt cu:

… 7 voturi "pentru" (dl・  Alexandru ViCtOr, dl. ]Rttu

Vasile,dl.Vitan Achim,dl.Lttctttu,Adrian,dl.Biri Adrian,i dl.

- 4 voturi rimpotriv[" (dl' Giban Nicolae' dl' Cipariu

qi dl. Burcea llie)' -2 ablineri (dl. Ungur Gavril gi dl' BHjan Ovidiu)'

報l翼誌l詰翼il:i‖if■∬】田盤11諸∬fttdhHCLn■
172001 pr市md

ivat al COmunei]腱 rnava.

Vasile, dl. Todoran
Plpari Ioan)

Ioan, dl. Mara Cristian

Dl.Blttan

Dl.BIttan

Dl. Mara
Dl. Primar

Dl. Blijan

- Sunt observa{ii?
Constat cd nu sunt.

- Sunt observalii?
Constat cd nu sunt.

_     Se supune la vot prOiectul de hotユ r`逓。.

Hotttr`波 ea este aprobatユ in unanil■ itate.

Punctul nr.4.Proiect de hotttrare privind aprobarea COntului de executie al bugetului loCal

al Comunei T'rnava pe trilnestrul III al anului 2018。

…     Se supune la vOt proiectul de hotttr`波 e.

Hotttr`む ea este aprobata in unanil■ itate.

Punctul nr.5.Proiect de hotttrare privind aprobarea transnliterii fttrtt plattt a fOndului de

carte din bibliOteca Comunei■ lrnava cユtre l`iceul Tehnologic,,Stユ nesCu Valerian".

- Este de acord directorul gcolii cu transferul c6(ilor cdtre 9coa16?

-Transferulafostflcutdemult.NemullumireadJuidirectoral
gcolii se datorcazdadresei pe care i-am trimis-o cu privire la faptul

cI nu ,"rp".ta p.ocedura legal[ de convocare a consiliului de

administrafie al qcolii.

- Mai sunt observa{ii?
Constat cI nu sunt.

- Se supune la vot proiectul de hot[rdre'

Hotdrdrea este aProbatd cu:

- 10 voturi rPentru"
- 3 abfine.itaf. G6ban Nicolae, dl' Blijan Ovidiu qi dl'

Mara Cristian).



punctul nr. 6. proiect de hotlrfire privind mandatarea primarului comunei firnava ca

reprezentant al Comunei firnava in Adunarea Generalil a Asocia{iei de Dezvoltare

Intercomunitarl 65ECO, Sibiu s[ voteze pentru aprobarea ,rRegulamentului Serviciului de

Salubrizare pentru Jude{ul Sibiu".

Dl. Blljan - Sunt observalii?
Constat cd nu sunt.

- Se supune lavotproiectul de hot6rdre.

Hotdrirea este aprobati in unanimitate.

punctul nr. 7. proiect de hot[rflre privind alegerea preqedintelui pentru qedin{ele

Consiliului Local firnava din luna decembrie 2018'

Dl.Blttan - Sunt observafii?
Constat cd nu sunt.

- Se supune la vot proiectul de hotdr6re.

Hotdrirea este aprobat6 in unanimitate.

Informare privind adresa Direc{iei de Sinltate Publicl a Jude{ului Sibiu nr. SB -
816l/13.11.2018, inregistratl la Primiria Comunei firnava sub nr. 6.335/20.18.2018'

Dlo BIttan

Dl.Primar
E)1.Ungur

Dl.BIttan

- De citire adresei.

- Mediatorul sanitar gi asistentul comunitar sunt platili de c[tre DSP.

- Ar trebui s6 se ocupe tot DSP-ul de aceasta problemd menlionat[

in adres6.

- Dac[ nu mai sunt alte probleme, declar gedinla ordinard de astiizi

inchis6.

Sedinta s‐ a incheiatla ora 10。 30。
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