
ROⅣりいIIA                         Str.I nr.1,cod 557085,jud.Sibiu
」UDETUL SIBIU                       Tel./fax:+40… (0)269-579101
PRⅢ山岨uA COPI― I CRISTIAN                (0)269… 579215

e-mail : p rim.cristian@vahoo.co m.
PROCES― 電ヽRBAL

privind lucrttrile sedilllei Ordinare a consiliului local al comunei CIoistian din data de 15

ianuarie 2019

Sedinta Consiliului Local al comunei Cristian incepe la ora 1 0 00 1a sediul Consiliului local al

comunei Cristian

ConsiliullocalalcomuneiCristianafostconvocat intemeiulart 39alin l dinLegeanr 215/2001

privind adnlinistratia publica locala,republicata cu modiflcarile si completarile ulterioare

La sedinta participa domnul prilnar loan Seuchea,dollmul viceprilnar I》 ipernea Gheorghe,doanlna

secretar Schiauヽ /1aria Cici,doamna Topircean Meluzina¨ consilier persoanl al prilnarului  Sunt

prezenti un numar de 12 consilieri din totalul de 12 membrii ai consiliului local al comunei

Cristian

Se trece la ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 15 ianuarie 2019

Se da citire convocatol‐ Lllui Sedintei ordinare Se supune la vot,se aproba cu unanilnitate de votllri

ln conforlllitate cu prevederile art 42 alin 5 din Legea nr 215/2001 privind adrllinistratia publica

locala o rog pe doamna secretar sa dea citire si sa sa supuna la vot procesele verbale ale sedintelo■

consiliuluilocalCristiandindatadell si18decembrie2018.

Doamna secretar! Doamnelor si domnilor cOnsilieri supun aprobar五  dumneavoastra procesele

verbale ale sedintelor consiliului local Cristian din data de ll si 18 decembrie 2018 Cine este

pentru?Cine este impotriva?Daca sunt abtineri?Va multumesc

Procesul verbal a fost adoptat cu unanilllitate de voturl

l PHmarul da dure proLctlll“ de hOttare p五宙出 dcgcrca pК scdintchi dc scdhta Sc pЮ pllllc

dollulul consilicr Pipcmca Ghcorghc Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei juridice si de

disciplina,se supune spre aprobare proiectul prezentat,care este adoptat cu unaniFllitate de vottlri

S―a adoptat HCL nf 1/2019

2 Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea organigramei, a

statului de ftlnctii§ ia numュ rului de personal pentru aparatul de specialitate al PrilnalLllui Comunei

Cristian,judetuI Sibiu



Avand in vedere avrzul favorabil al Cornisiei juridice si de disciplina, se supune spre aprobare

proiectul prezentat, care este adoptat cu unanimitate de voturi
S-a adoptat HCL nr. 2 / 2019

3. Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind angajarea unui avocat pentru

reprezentarea juridica in instanta pentru dosarele aflate pe rol cu SC TRACON SRL Braila.

Avand in vedere avtzul favorabil al Comisiei juridica si de disciplina, se supune spre aprobare

proiectulprezentat, care este adoptat cu unanimitate de voturr

S-a adoptat HCL nr. 3 / 2019.

4. Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea planului de actiuni

sau de lucrari de interes local, pentru persoanele majore apte de munci din familiile beneficiare
de ajutor social conform Legii nr. 41612001 si a persoanelor care presteaza o activitate potrivit
O.G. nr. 5512002 pentru anul20l9

Avand in vedere avizuJ favorabil al Comisiei juridica si de disciplina, se supune spre aprobare

proiectul prezentat, care este adoptat cu unanimitate de voturi

S-a adoptat HCL nr. 4 / 2019.

5. Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea taxei speciale de

salubrizare a comunei Cristian pentru anul2019 .

Se poarta discutii pe aceasta tema in vederea stabilirii pretului pentru salubrizare referitoare la taxa
stabilita pentru personele frzice.

Domnii si doamnele consilieri ii transmit domnului primar nemultumirile referitoare la pretul mare
stabilit pentru comuna Cristian, deoarece ar fi trebuit sa fie cel mai mic din judet ca urrnare a
faptului ca Groapa ecologica este pe teritoriul nostru.

Domnul primar le explica ca pentru depozitare platim cea mai mica taxa, respectiv 1 leu/tona, iar
in cee ace priveste pretul acesta se stabileste in functie de cantitatea ridicata, iar la noi in Cristian
in anul 2018 a fost ridicata o cantitate mare de deseu.ri peste 1500 de tone si de asemenea nu se

selecteaza gunoiul.

Vor plati aceasta taxa de 6,5 lei lpersoanalluna cu TVA doar persoanele majore, copii vor fi exclusi
de la plata, precizeaza domnul primar.

De asemenea aceasta asociatie ECO Sibiu, nu isi face treaba cum ar trebui precizeaza domnul
primar, important e ca noi sa ne acoperim cu platile conform facturilor emise de SC SOMA SRL.

De asemenea incepand de saptamana viitoare masinile de gunoi vor pleca din fata primariei
impreuna cu doua echipe de la primarie pentru a putea sa ii monitorizam sa vedem exact cum se

deruleaza ridicarea gunoiului menaj er.



Domnul consilier Gligor Cornel vrea sa stie exact pretul de facturare pe tona de gunoi Domnul

primar ii explica ca acest pret este in functie de distanta parcursa , tarif de depozitare, de selectare

al gunoiului, diferentiat in functie de persoane fizice sau juridice. Deasemenea a fost intodusa si

taxa de mediu din acest an.

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare,

amenajarea teritoriului si urbanism, se supune spre aprobare proiectul prezentat, care este adoptat

cu l1 voturi pentru si 1 abtinere din partea domnului consilier Gligor Comel.

S-a adoptat HCL nr. 5/2019.

6. Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea documentaliei de

urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-,, SCHIMBARE DESTNATIE DIN SEDIU FERMA IN
CASA DE LOCUIT SI CONSTRUIRE PENSILTNE AGROTLRISTICA" cu documentatie

aferenta, initiator: Voicu Ioachim, teren inscris in CF nr 100477.

Luand in considerare avizul Consiliului Judetean Sibiu nr. 18 866/17 12.2018, inregistrat sub nr.

ll.870l2l 12.2018 supunem spre aprobare proiectul prezentat.

Avand rn vedere avrztl favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-frnanciare,

amenajarea teritoriului si urbanism, se supune spre aprobare proiectul prezentat si anexele acestuia,

care este adoptat cu unanimitate de voturi

S-a adoptat HCL nr. 6/2019.

7 Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea pre{ului pentru

vdnzarea directd c[tre populalie a lemnului fasonat din Depozitul Cristian, in anul 2019.

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare,

amenajarea teritoriului si urbanism, se supune spre aprobare proiectul prezental si anexele acestuia,

care este adoptat cu unanimitate de voturi

S-a adoptat HCL nr. 7/2019

Diverse: 
(

Domnul primar vreaza Consiliului local La multi Ani, Un an Nou cu Sanatate, realizari si

impliniri, dupa care face o scurta informare Consiliului local despre lucrarile care sunt in

desfasurare in comuna si ce s-a mai intamplat de la ultima sedinta de consiliu.

Lr ceea ce priveste bugetul pentru anul 2019 al comunei, va mai dura putin pana la aprobare

deoarece nu s-a aprobat inca Bugetul de stat, prin urmare nu avem sumele pentru a aproba bugetul

nostru.



O sa va prezint in perioada urmatoare si investitiile pe care intentionez sa le realizez in comuna in

anul2019, sideasemenea vreau sa participati si dumneavoastra cu propuneri.

Va informez si de faptul ca in Caminul Cultural s-a organiuzat Revelionul de catre Ansamblul de

dansuri din comuna, nu au avut acordul primariei pentru acest Revelion, drept urmare le-am luat

cheia de la Camin, iar incepand de acum este problema lor unde isi vor face repetitiile., deoarece

au produs pagube, au facut mizerie si nu au intretinut corespunzator Caminul Cultural.

Se mai iau in discutie urmatoarele adrese si solicitari:

Se da citire raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu

handicap grav pe Semestrul ll al anului 2018 Se supune la vot, se aproba cu unanimitate de voturi
raportul prezentat

Se ia in discutie Cererea domnului Capota Nicolae. domiciliat in comuna Cristian str. I, nr. 23 prin
care solicitarezilierea contractului de concesiune nr. 1578102.04.2013, consiliul local propune

aprobarea cererri iar in sedinta urmatoare se va initia un PH de rezlhere a acestui contract.

Sedinta consiliului local se incheie la ora 11.15.
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