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Proces Verbal

incheiat astitzi 29 februarie 2016 in cadrul gedinJei ordinare a Consiliului Local Racovita, convocatd
prin dispozilia primarului nr.26 din 22 februarie 2016. $edin[a incepe cu 10 consilieri din.cei j_1 in
funcfie.intdrzie dl. Telebus Marius. La sedinld participd 3 cetdteniaiComunei Racovifa.
Dl. Pregedinte de gedintd supune la vot ordinea de zi la care:;g adaugd 2 cereri ale unor cetdteni din
comund pe care le vom discuta la diverse.
Se

voteazd

in unanimitate-

10

voturi pentru.

Dl. Stoia-referitor la procesul verbal, am cerut un raport al serViciului de situalii de urgentd
trecutd pe care nu l-am primit.

in sedinta

Dl Primar- o sd vorbesc cu dl. Gerea Lucian,

;eful lsU sd prezinte ,acest raport in .sedinfd de consiliu local.
Adrian prezintd o ofertd a unor rdmpi privind iluminatul public.
Dl' lvan- av6nd in vedere ci avem o cerere pentru extinderea jluminatului public pe Valea
Moasei, ar
trebui sd avem in vedere aceastd ofertd.
Dl' presedinte supune la vot procesulverbal algedinlelor din luna ianuarie(ordinard)
cea extraordinard
Dl. Vasiu

din februarie
Se

9i

voteazd in unanimitate- 11 voturi pentru.

1)

Proiect de hotirdre privinrd aprobarea studiului de lfezabilitate gi a indicatorilor
tehnicoeconomici pentru obiectivul de investilii "Captare, tratilre gi inmagazinarea
apei in Sebesu de
Sus, Com. Racovila, jud. Sibiu',

Dl Pregedinle de sedinld-sunt intrebdri pe
aceastd temd?
Dl' stoica intreabS- de ce

[eava care intrd in stafie este de 140 mnp gi cea care iese este de 1g0 mm.
Dl' Tulpan Valentin intreabd
diferite chestiuni tehnice legate de proiect.

Dl' lvan- cu cine v-a!i consultat pentru pune
a
bazele unui astft]l de proiect. Nu credeti cd ar fi trebuit
discutat in consiliu?
Dl. Primar- am
discutat cu dumneavoastrd domnule lvan 9i cu dl. Stoia toate cele legate
de fostul prorecr
gi de cel
actual.
Dl. lvan-ati consultat
un specialist legat de bazine?
Dl' Primar- da
m-am consultat cu dl. proiectant si am ajuns la cpncluzia cd trebuie
montate 2 bazine
cdte 250 mc
fiecare.
Dl ' lvan-am
rugdmintea sd nu mai ddm vina pe Consiliul Loc
tiunile tehnice.
Dl' Primarce inseamnd un studiu cle fezabilitate? Acesta
ne
ate de un proiect.
Dl' lvanhaideti sd facem toate eforturile si facem
rost de b

a

Dl. C6ndea- dacd arn

fi pugi?nti--.o situalie ciin jude.Lul Dolj sau Olt

gi

si

firn oi:ligat:i

si coiec'cirn api

brui_al

din Dundre de exemPlu'
Dl. lvan- nu se face colectare gi pompare de apd brutd din astfelde rAuri"
Dl. Pregedinte supune la vot prroiectul
Se

voteazd-11 voturi pentru --in unanimitate

2l

Proiect de hotirdre privind aprobarea studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii "REAB!LITARE DRL,nIURI COIVIUhIALE gt RETEA
STRADALA COMUNA RACOVTTA JUDETUL Sr8tU"

puteli menliona incd o datd sectoarele de drum care vor fi asfaltate.
Dl. Primar- explicd sectoarele de drum care vor fi asfaltate.
Dl. lvan- vd rog sd !ineli cont gi de trotuare, ca acestea sd nu fie la fel ca la precedenta asfaltare, sd se poatd
circula Pe trotuare.
DlTulpan- ag avea rugdmintea ca aceste lucrdride asfaltare sd fie foarte bine monitorizare, sd nu existe riscul
Dl. lvan- ne

de a da banii inaPoi.

trotuar c6tre gari ar fi foarte necesar.
D-na Mderean- proiectul cu asfaltarea ar fi trebuit modificat ca trotuarele sd fie modificate, sd se poatd
Dl. Drdgoi- un

circula pe ele.
Dl, Drdgoiu Cornel-eu zic cd a:;faltarea care s-a fdcut a fost o lucrare bun5. in

fala casei mele am vdzut cum

s-a

lucrat gi sunt foarte mul!umil.
Se

supune la vot- se voteazd

3)

voturi pentru- in unanimitate
Proiect de hotir6re privind includerea in domeniul piublic a L635,9 ha-fond forestier proprietate

publici

1.1

a Comunei Racovila

Dl. Presedinte supune la vot- se voteazd in unanimitate

-lL voturi pentru

I 4) Proiect de hotir6re privind actualizarea inventarului bunurilor care alcituiesc

domeniul public al

comunei Racovila
supune la vot- se voteazd in unanimitate

- Ll_ voturi pentru
Proiect de hotir6re privind aprobarea ajustirii tariifului de la 234 lei/toni firi TVA pentru
' utilizatorii casnici la 253 lei/toni fini TVA, Si de la 298,35 lei/toni firi TVA pentru agentii
economici la 310 lei/1ton5 firi TVA, incepdnd cu data de 01.03.2016
Dna. Mierean- se modificd prelurile la gunoi pentru persoaneld fizicei)
Dl' Primar- Pretul la gunoi pentru persoanele fizice nu va fi modificat(nu va cregte).
Se va modifica preful pe
care comuna il va plSti pt. gurroiul ridicat de pe
domeniul publirlsi preIul pentru persoanele juridice, cele care

Se

5)

au contract cu GOA
Avrig, dar persoanele fizice vor pldti la fel.
Dl. Dr5goi- artrebui
problema

pentru a-giface caserie siceide la GOA.
ridicati
Dl' Primar- am ridicat
aceastd problemd in toate gedinfele.
Dl, lvan- vd rog
:;i faceti o adresd la Goa, sd ni se explice clar tbate pldtile pe care GOA le face cdtre Tracom

SA, sd ni se prezinte
documente din partea celor de la Tracom SA.

Dl. Pregedinte
supune la vot proiectul
Se voteazd
11

6)

;

- ablineri - se respinge proiectul
Proiect de hotirAre privind actualizarea inventarului
bunurilor cane alcituiesc domeniul public al
romunei Racovila
comunei
Racovi (drurmu ri)

' Pregedinte sLtpune la vot proiectul
proiectL -11 voturi pentru- in unarrimitate

Proiect;;;";;;;";;;;;.;;;;;;;:',,ui,'in.","

,. :1"
Drdgoiu

Cornel_ apreciez initiativa compartimentului de impozite gi taxe- sunt de acord cu
aceste facilit5ti.

Artrebui avutiir veciere gi o scutire a celor care sunt cazuri socialeiri cornunfr.
Dl . lvan- sunt de acord cu scutirea insi fieeare scutire sa se facd pe fiecare in parie doar cu acorclul consilir-rlui
I

oca l.

Dl. Pre5edinte- avem 2 propuneri, cea a domnului primarsi cea a domnului lvan,

vot varianta domnului primar privind scutirea majoririlor de int6rziere cuTO%.
Sevoteazd-7 voturi pentru 9i4 ablineri. Se aprobd proiectulin forma iniliald.

Se supune la

8)

Proiect de hotir6re privind aprobarea modalititilor de identificare a beneficiarilor de stirnulenlte
educa{ionale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile l-egii nr. Z4B/ZOLS privirrr!
stimularea participErii Ia invigdm6ntul pregcolar a copiilor provenind din famiNii defavorizate

Dl Drdgoiu Cornel- at vrea s;5 prezint un caz social al d-lui Sukrtirelu Gheorghe, cunosc acest caz pentru cd m-

am implicat in ajutarea acestei familii. Pentru complementard nu are dosarul complet. Ar trebui sd ne
implicdm mai mult pentru a-i ajuta.
Dl Pregedinte supune la vot proiectul- 11 voturi pentru -in unanimitate.
La rubrica diverse avem 3 cereri"

Cererea d-lui Bucur Gheorghe pentru acordarea a20ha pentru inchiriere, deoarece dAnsul deline

1_00

capre.

Se propune ca toate contractele de inchiriere sd se aprobe in sedintd de consiliu local,
in zona "in gduri" pS5unatul este inchiriat. Singura solulie ar fi "BotoroagS" si dacJ ddnsul acceptd, va put€ra
inchiria.

A doua cerere este a celor 2 cetdfeni din Sebesu de Sus cu privire la prelungirea iluminatului pe Valea Moasr:

precul gi refacerea drumurilor la intrarea pe proprietdti.

trebui pentru extindere intreabd dl. lvan.
Dl. Primar- os;'ifac un studiu sd vedem cete ldmpiartrebui pentru extindere.
Consiliul Local este de acord cu efectuarea unor calcule estimative pentru aceastd lucrare.
Cea de-a treia cerere este a domnului Sublirelu Gheorghe privirrd acordarea unor materiale
de construcl.ii
pentru consolidarea casei deoarece acesta nu are bani pentru aceste lucrdri(caz social)
C6!i stAlpi ar

Dl' Drdgoiu Cornel- sunt surprins cd a fdcut cerere, nu gtiam, cuno:ic cazul gi are mare
nevoie de ajutor.
Consiliul Localeste de acord cu ajutarea d-luisubgirelu Gheor5;he pentru a putea
intdriifundatia la casd.
Dl' Tulpan Valentin- referitor la terenul de 660 mp pentru Cinitirul
de la Sebesu de Sus, se poate vinde ace:;t

teren citre bisericd, pentru a extinde cimitirul?
Dl. Primar-o sd rezolvdm acerastd problemd.
D-na Lupu lustina intreabd legat
de locurile care
chemat in sedinli de
consiliu.

is-au aprrrbat ddnsei. Legat de Licdtu5 cu oile, nu l-a!i

Dl',.Primar-D-na Lupu,
el a tulburat posesia asupra proprietdlii dumneavoastrS. puteli face reclamatie la
polilie pentru
tulburare de posesie.
,,Ncmaifiind altele de discutat se ?ncheie gedinla de consiliu local din data de 2g februarie 2016 drept pentru
:,citr€ s€rr|ldm
aldturat.
Pregedinte

de gedintd

CAndea Valeriu

Secretar delegat
Hulpug Marius Gheorghe

