.IUDE'JUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL HALCHIU

PITOCES VERBAL
incheiat a2ir26.03.2021 cu ocazia qedin{ei ordinare de lucru a

CONSILIULUI LOCAL HILCHIU

-

sinteza dezbaterilor conform prcvcdcrilor art. i 38 pct.( 13) din OUG nr.51 12019 privind Codul administrativ

$edinla a fbst convocatd de Prirnarul Comunei I-I[lchiu, prin Dispozi(ia nr.
39119.03.202t
Sunt plezenli: 12 consilieri locali, din totalul de 13, astfel:
- prezent
1. DRUGANPETRU

2. CALIN DANIEL-TEODOR
3. BOLONI LEVENTE
4. TTCOTUTOAN.
5. ROZSNYAI SANDOR
6. MATEIPAUL-VLAD
7. $CHIOPU CONSTANTIN-GHEORGHE
8. NEGULICI VIORICA - DOMNITA
9. DUCHIN ILIE
lO.BOGHIU ION

: Prezent
- prezent
- prezent
- prezent
- prezent
-

absent

.

motivat

(concediu medical)

prezent
prezent
prezent

II.CRIZBA$ANRADU-ALEXANDRU -prezent
12.DRUGAN IONUT
13.BURAGA ATTLA

- prezent
- prezent

La qedinld mai pariicipi 2 cetSleni din comunitate qi douii pel"soane din aparatul de
specialitate a1 Primarului Comunei Hdlcliiu: d-na Helga de la cornpartimentul Asistenld
social6 gi d-na Dulia de 1a compartimentul Buget-contabilitate.
Prcscdinte de gedinld este domnul consilier local Matei Paul Vlad, conlorm HCL
IISlclriu nr.l I 19.02.2021.
Domnul Preqedinte de gedin1i,, Matei Paul-Vlad declar[ statutari prezentra, deschide
qedinla ordinard de lucru qi propune sd se inceapi sedinla cu ccremonia de depunere a
jurimdntului de cdtre domnul consilier local Rozsnyai Sandor.
Secretarul Comunei Hilchiu: .ludecitoria Brasov in Dosarul civil nr.3752l191 12021
a pronurr{at incheierea in $e<lin{a camerei cle consiliu din data de 26.02.2021 gi din data
de 10.03.2021de indreptare a erorilor materiale prin care a validat mandatul
consilierului local ROZSNYAI SANDOR candidat din parlea UDMR in Consiliul
Local al Cornunei Halchiu, in urma desldquririi alegerilor locale din 27 septemblie
2020. incheierile sunt deflnitive gi executorii, fiind indeplinite prevcderile ar1. ll4 qi
ale art.l l9 din Codul adrninistrativ, urmind a se ploceda conforrr prevederilor aft. 1,11
din OUG nr.51 12019 cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare - la depunerea
jurdmAntului. Domnul consilier local ROZSNYAI SANDOR a pus mAna stfrng[ atAt pe

Constitulie, c6t gi pe Biblie, gi a depus unn[torul jurimAntul: ,,.lur s[ r'espect
Constitulia si legile tirii qi sd fac, cu bunS-credin{i, tot ceea ce st6 in puterile qi
priceperea mea pentru binele locuitorilol Comunei H[lchiu, jude{ul Braqov. Aga sd-rni
ajute Dun.rnezeu!" a semnat jurdniintul de cledinli, imprimat pe un lbrmular special.
Un exemplar al jurdmintr.rlui se pistreazi la dosarul de qedinl[, iar al doilea s-a
inr.r.rAnat consilienrlui 1ocal.

Domnul pregedinte de gedinld,, Matei Paul-V1ad, dd citire la ordinea de zi a qedinlei
ordinare de lucru a Consiliului Local Hdlchiu, care se prezintd astfbl:
l. Proiect de hotirAre privind dcscmnarea pe locul vacant a domnului consilier local
ROZSNYAI SANDOR in componen{a Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului
Local Hilchiu Comisia pentru activit5fi economico-I'rnanciare gi agriculturi;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea executiei bugetare la 3l ,12,2020
3. Proiect de hot6rire pentru aprobarea Planului anual de ac{iune privind serviciile
socialepentru anul 2021 REANALIZARE
4. Proiect de hotdrdre pentru constituirea grupului de lucru in vederea identificdrii
agezimintelor inlbrmale, evaluirii situaliei acestora gi stabilirea misurilor necesare,
la nivelul coniunei Halchiu
5. Proiect de hotdrdre privind: neasumarca rcsponsabilitdlii organizdrii gi derullrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordnlilor-cadru pentru achizitionarea

produselor aferente Programului pentru qcoli al Romdniei ;i a
contractelor/acordurilor cadru dc pre stare a servicii lor pcntru derularea misurilor
cducativc, la nivclul Primdriei Comunei Hdlchiu pentru anii gcolad 2021-2023.
6. Proiect de hotdrAre pentru inlocuirea unor memblii in Comisia spccial[ pcntru
evaluarea qi analizarea cererilor depuse in vederea acolddlii unei locuinle sociale
construite prin Programul-pilot Locuinle sociale pentlu comunitAtile de romi
7. Proiect de hotirdre privind preluarea in domeniul public a1 Comunei Hilchiu a

inventarului bunurilor de natura domeniului public, realizate de utilizatori /
investitori persoane fizice ;i juridice qi predarea spre gestionare, intrefinere qi
exploatare ,c6tre Cornpania Apa Braqov S.A.,
8. Proiect de hothrdre pentru aparlanrentalea imobilului situat in H6lchiu, strada
Nou6, 145, conform Documentaliei cadastrale intocrnitd de PF-A ing.Poverlovici
Eugen qi avizatd de OCPI Bragov sub nr.20678/05.02.2021
Supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se v oLeaz.d, se aprobd cu 12 voturi pentru. Se
supune la vot aprobarea Procesului Vcrbal a Clonsiliului Local Hdlchiu din qcdinfa
ordinari de lucru din data de \9.02.2021; se voteaz6, se aprobi cu 12 voturi pentru.
Propune sd se inceapi cu punctul 3 de pe oldinea de zi, avdnd in vedere cd in sald este
prezentd pentru a da clarif-rciri, daci se impune, doamna Helga de la compartimentul
de specialitate si este o reanalizare a proiectului de hotdrire gi dupd aceea cu punctul 2
fiind prezenti doamna Dulia de la cornparlimentul contabilitate.
- Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotirAre pentru aprobarea
Planului anual de acliune privind serviciile sociale pentru anul 2021 REANALIZARE
Domnul consilier local C5lin: pentru acest proiect de l-rotirAre Cornisia 2 a ernis aviz
tavorabil cu 4 voturi penhu qi I vot impotrivS, iar dupi ce va prezenta doamna Helga
acest proiect de hotirdre poate $i votul impotrivd iqi va argumenta votul. Doamna
Helga: aqa cum a1n spus gi in Eedinla pe comisie, suntem obliga{i si respect6m
Regulamentul cadm prevdzut de Ordinul 1086/2018; f'a15 de cele discutate in gedinla
anterioar[, arn specificat cd, costurile de calificale sunt zero pentru c[ sunt gratuite, arn
fdcut cursuri prin POCU atat pentru personalul de la Centrul Social cdt qi a asisten{ilor
personali; dacd r-nai aveli intrebdri fa!5 de cele prezentate in materialul de qedinld, vi
rdspund. Domnul consilier Duchin: eu arn fbst impotrivi la qedinla pe Comisie,
apreciez faptul ci ati reanalizat, acuma este mult mai coerentd documenta{ia prezentati
de dumneavoastrd. Cele 8 locuinlc plotcjatc, din accstca sunt 7 tblositc, dc cc nu toatc
cele 8 ? Doamna Helga: nu am avut beneficiari, iar pe starea de urgenld s-a fblosit de
angajalii de acolo pentru asigurarea permanenlei de acolo. Domnul consilier local

-
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Duchin: sumele sunt mari 1a accstc cdsulc protcjatc. Doamna Helga: acolo sc fac gi alte
activitdti cu copii, am adus rapoartele dc activitate sd vedeli ci se fac activitdli la
Centru. Domnul consilier local Duchin: apreciez activitatea dumneavoastri, nu aut o
problemi cu dumneavoastrd sau cu activitatea dumneavoastrd, ar trebui reduse sumele;
229m1tlei pentrll 7-8 cirsule e o sum[ destul de mare, acest agezdmAnt e o afacere, ar
trebui sd se susfind cheltuiclilc dc cdtrc bcnct-rciar. Dornnul preqedintc dc gedinld,
Matei Paul Vlad: nu tlebuie privit ca pe o afacere acest Centru, acolo sunt acordatc
servicii sociale. Domnul Primar, loar.r G6rbacea: la ora actuali avem 7 cdsule ocupate,
una rimAne pentru personalul care asigurd pennanenta; nu se pleaci pe ideea de a
produce profit, e un serviciu social. Domnul consilier local Duchin: costurile sunt mari,
nu md gdndesc neapdr"at la beneficii, dar, este de datolia noastld sa nc gdndim 1a un
scenariu pentru a aduce vcnituri 1a bugetul local. Doamna Helga: e un complex de
servicii socialc. eu nu vorbesc de cifre ci de beneficiarii serviciilor sociale. Don.rnul
consilier local Boloni: eu nu am inteles care este cheltuiala la o cdsu!6 gi care la Centru,
este netransparenti. Domnul consilier local Cilin: acolo au fost activitdli desliqurate qi
cu elevii de la EcoalS: picturi, lectur6; actualmente se folosegte sala de la mansardd
pentru asigurarea distan!5rii. Dornnul pregcdintc dc gedinlS: cAli copii paAicipd la
aceste activiteli? Domnul consilier local C51in: in jur de 30 de copii pe luni. Domnul
consilier local 'f icoiu: beneficiile nu sc vdd in bani ci in scrvicii, nu trebuie sd facen.r
profrt; prin astf'el de activitAli creqte nivelul invdfirndntului, al educa{iei; rlu se pune
plobler.na inchiderii centrului. Don'rnul consiliel local Boghiu: activititile descrise de
domnul Cilin cu lectuld/picturi am inteles c[ elevii au beneflciat gratuit de spa{iu, dar
costurile ef'ective in ce se reflectS? Doamna Dulia: incdlzirea plus curentul ne costd 41 1
lei, nu pot sd opresc cildura cd inghea{d levile de api. Dornnul viceprimar, Drugan
Petru: oricum se incilzeqte cl5direa cu sau lir6 activit[lile extragcolare. Domnul
preqedinte cle qedin!6, Matei Paul Vlad: nu putcli sd taccfi separat cheltuielile? Doamna
Helga: e un singur contoar' la gaz, la curent, e un singur boiler de api. Domnul Matei:
se poate f'ace o evaluare la t'iccarc cdsu!6, sumclc sunt mari nu reflecti realitatea.
Domnul Primar', loan G6rbacea: sd punem contoare la fiecare cdsu!6? e vorba de un
cost mcdiu. Domnul consilier local Buraga: pentru inchirierea locuinlelor, s-a votat
lur.ra trecutd niqte preluri. Domnul Prirnar, Ioan Girbacea: acolo nu e vorba de
inchiriere, luna trecuti pentru a se mai sc[dea din cheltuieli s-a aplobat o contribu{ie
lunard de intretinere datorati de beneflciar. Domnul consilier local Duchin: in afar6 de
229niiilei ce alte cheltuieli vor apdrea in buget? rn-am uitat gi in proiectul de buget
afigat, orice cheltuial5 se reflecti in buget. f)omnul Plimar, Ioan GArbacea: se pare cd
nu infelege{i, acurn vorbin-r dc scrviciile sociale acordate in centru, nu vorbinr acurn de
buget gi nici de cheltuieli. Dor.nnul consilier local Boloni: eu vreau ca pe fiecare cdsuld
s[ vedem cheltuielile pentru cd noi cheltuim bani din buget. Domnul viceprimar,
f)rugan Petru: punerea dc contoare 1a flecare cdsutd duce la alte cheltuieli si nu se
justiflcd; pute{i sd mergeli si vedeli despre ce este vorba, eu am fbst. Domnul cor.rsilier
local Boghiu: reticenta e pe sumd, dacd s-ar schimba destinalia ce se intampli ou
activit[lile de la;coal6? dacd t'acem altccva? Doamna ]Ielga: igi pierde valabilitatea
licenla dc funclionare. Domnul Primar, Ioan Girbacea: avem prevdzuti o sumd pentru
amenajarea unei creqe la centru. Domnul consilier local I3uraga: 28miilei e o sumi
mare. Domnul Primar, Ioan GArbacea: aceea valoale cstc pe an, e o valoare estimativi.
Domnul presedinte de qedinfi, Matei Paul-Vlad: poate ar fi mai bine s[ se faca
contoriz[ri pe fiecale clsuli. Dornnul Primar, Ioan GArbacea: in aceea sumi nu intri
numai curcntlgaz intrl, qi salariile oamenilol care lucreazd acolo, sunt cei patru

salariali, vreli sA inchiden.r centrul? Domnul preqedinte de qedinli, Matei Paul-Vlad: sd
supunem la vot proiectul de hotdrAle. Se votcazd, se aprobd cu 9 voturi pentru gi 3
voturi irrpotrivi (Buraga, Duchin gi Boloni).
- Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrAre privind
aprobarea execu{iei bugetale \a 31.12.2020; prezinti doamna Dulia Nicoleta. Domnul
Primar, Ioan G6rbacea: sunt sume cheltuite ef'ectiv pind 1a data de 31.12.2020. Dornnul
consilier local Boloni: am solicitat balanla analiticd gi nu am prirnit-o. Doamna Dutia:
am solicitalea dumneavoastri, dar a1i cerut balanla pentru 31.12.2021; dacd dorili
puteli veni la contabilitatc sd analizali balanla. DonTnul preqedinte de gedin{d, Matei
Paul Vlad: dacd sunt intreb6ri asupra proiectului de hotdrAre, avefi cuv6ntul dornnilor'
oonsilieri iar doamna contabild vi va rdspunde. Domnul consilier local Duchin: la
secliunea de dezvoltare este un exccdcnt negativ? Doarrna Dulia: da, pentru c6 s-au
folosit surse din anii anteriori. incas[rile au lost mai mici decdt cheltuielile. Domnul
consilier local Duchin: sd ne prezinte doamna contabili la parlea de dezvoltare exact
proiectele care s-au exeoutat, nu se specitici destinalia exactA a cheltuielilor. Doamna
Dulia: pe viitor, asa cum s-a discutat la gedinla pe comisii la sectiunca dc dezvoltare se
va prezenta pe liecare proiect in parte valorilc. La sec{iunea de dezvoltare cap.5l.02
am cumpirat xerox o rnultitunclionati 84591ei, la cap.65. tablele si laptopurile de la
gcoald au costat 8 l5ll4 la invilamint primar, la invS{5mAnt secundar inf'erior 179445
lei, la cap.66 este execu{ia dispensarului Satu Nou cu o valoarc dc 434045 lei surse
PNDL; la cap.70 la iluminat ANL valoarea de 66668,6tlei; extindere retea electrice Ei
iluminat public strada Dumbrdvilei valoarea de 211025,69 lei; iluminat public stradal
Hilchiu-Satu Nou 383868 lei surse I']NDL; cxtindcre gaze naturale Cartier tineli
201546,03 Iei, extindele gaze zona cantind IAS pe Ghimbavului 15660 lei; o taxi
pentru extindete gaze pe Mihai Viteazu 507,80 lei. Cotiza{ii la asocialii 60274 lei
cAini comunitari 89508 lei; drun.ruri ;i poduri capitolul 84 avem DALI drumuri
agricole 37485 lei, execulia trotuarelor str. Durnbravitci Satu Nou 16948 I lei gi DALI
la strizile Bisericii, Feldioarei,o parte din Morii 2725 1 lei. Domnul consilier local
Duchin: doresc detalierea cheltuielilor cu Centrul social. Doamna Dufia: avem suma de
229418 in carc lntrd salariile 168289 lei, iluminat, ap5,, gaz, poqta, alte cheltuieli dc
intrelinere 61 1 89,90 lei: veritlcare ccntral[, li1lul 7 195 care daci il intrerupenr pierdem
licenfa. Domnul viccplimar, Drugan Petru: Comisia 1 a dat aviz favorabil pentru accst
proiect de hotirdre cu 3 voturi pentru qi I vot impotrivd. Domnul consilier local
Boghiu: la capitolul 6l -in 1-cbruarie am avut 638miilei cAnd arn votat bugetul, iar la
cheltuieli avem 23 8miilei, arn in{eles binc? Doamna Dulia: inilial am avut buget
aplobat 638770 lei, la final de an avcrr prcvcdcri 138770 lei si cheltuieli aven 253179
lei dintlc care: la bibliotecd 63619,85 lei, la Camin 32651,47 lei, la activititi culturale
3680 lei, intretinere grddini publice, parcuri, zonc verzi, baze sporlive qi agreement
123224,68 lei; servicii religioase 30miilei pentru sustinerea cultelor. Domnul
pleqcdinte de gedinla, Matei Paul Vlad: la PNDL avem banii in cont? Domnul Prirnar,
Ioan Gdrbacea: r.ru, dupi oe l-acem lucrarea primim banii. Domnul Matei: se pot face
pldli interrnediare'/ Domnul Primar, Ioar.r Gdrbacea: da, pe faze de execulie. Accqti bani
nu-i avem in cont, ni se vireazd dupi executarea lucrdt'ii. Domnul consilier local
Duchin: ponderea intre furrc{ionare gi dezvoltare care este? ar mai trebui reduse
cheltuielile de funclionare. Domnul Primar, Ioan GArbacea: legat de PNDL, trebuie si
urgentiirn pentlu cd finalul c 2022, in cazul in care nu incepem lucr6rile pierdem banii;
avem urmdtoarele proiecte pe PNDL: reabilitarea grddinilei Satu Nou, reabilitarea
qcolii gimnaziale corpul B din localitatea Hilchiu $i lucrdri modernizare str[zi si

trotuare in cartierul de tineri. Domnul consilier local Dur:hin: avem 8 rnilioane venituri,
cheltuieli 6 milioane; eu me releream la ponderea ce paftea de tunclionare e mai rnare
de trei ori decit cea de dezvoltare. Domnul Primar, Ioan Gdtbacea: e vorba de
cheltuieli de funclionare in cale sunt incluse cheltuielile cu iluminatul public, salarii,
reparalii gi intrefinele.
Domnul preqedinte de qedin1d, Matei Paul Vlad: mullumim doamnei contabile
pentru clarificiri, dacd suntcli de acord si supunem la vot proiectul de hotirdre. Se
supune la vot, se voteazd. se aprobi cu 9 voturi pentru, 3 voturi impotrivi (Duchin,
Boloni, Buraga).
- Se trece la punctul I de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrdre privind desemnarea
pe locul vacant a domnului consiliel local ROZSNYAI SANDOR in aomponenta
Comisiei de specialitate nr. a Consiliului t.ocal IIdlchiu Comisia pentru activitdti
cconomico-financiare 9i agricultur'i; prezintd domnul preqedinte de qedinli, Matei Paul
Vlad qi mentioneazi ci pentru acest ploiect de hotdrAre s-a emis aviz favorabil din
paftea Comisiei de specialitate nr.3. Se supunc la vot se voteazi, se aprobA cu 12 voturi
pentlu.
Se trece Ia punctul 4 de pe ordinea de zi
Proicct dc hotdrAre pentru
constituirea grupului cle Iucru
vcderea identiflcirii aEezdmintelor inforrnale,
evaludrii situaliei acestora gi stabililea mdsurilor necesare, 1a nivelul Comunei HSlchiu;
prezintl. don.rr.rul pleqedinte de gcdin1i, Matei Paul Vlad. Domnul consilier local C61in:
in urma analizdrri proiectului de hotdrdre, Comisia 2 a acordat aviz tavorabil, nu am
licut nominaliz6rile pentru ci e corect ca acestea sd se facd in p1en. Domnul pregedinte
de Eedinld, Matei Paul Vlad: sd se f-acd propuneri de nominalizdri: domnul viceprirnar:
cu il propun pe licoiu; domnul Boloni: eu il propun pe Crizbiqan. Domnul presedinte
de gedinli: mai sunt alte nominaliziri? Daca nu, si supunem la vot nominalizdrile, se
voteazd, se aprobi toli pentru. Se supune la vot proiectul de hotirAre; se voteazd, se
aprob[ cu 12 voturi pentru.

I
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-
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Sc trccc

la punctul 5 dc pe ordinea de zi

-

Proiect de hotdrire privind:

neasumalea lesponsabilitilii olganizdrii gi deruldrii procedurilol de atribuirc a
contractclor/acordurilor-cadru pentru acirizilionarea produsclor af'erente Programului
pentru gcoli al RomAniei qi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru delularea misurilor cducative, la nivelul Primdliei Cornunei Hdlchiu pentru anii
gcolad 2021-2023; prezintl, domnul pleqedinte de qedinfd, Matei Paul Vlad. Domnul
Primar, Ioan GArbacea: la nivel de u.a.t, nu doresc agenfii economici sd participe la
acest progranl. Domnul viceprimar, Drugan Petru: Comisia I a dat aviz favorabil
ploicctului de hotirire. Doamna consilicr Ncgulici: gi Comisia 2 a cmis aviz favorabil.
Domnul preqedintc de sedin!a, Matei Paul Vlad: calitatea produselor lasi de dorit, sunt
de slabd calitate. Don.rnul consilier local Cdlin: cornpozilia procluselor trebuie sd
intruneasci conditiile din Proglam la costul impus tot de program. Domnul consilier
local Boghiu: dacd nc-am asuma rdspunderea, ce ar irnplica? Domnul Primar, Ioan
Gdrbacea: licitalii, furnizori, norme, pre!. Domnul consilier local Boghiu: cine s-ar
ocupa de proiect? Domnul consilier local Cdlin: Prirniria ar face achizilia pe SICAP.
Domnul consilier local Duchin: care ar fi beneficiile dacd ar face primdria achizilia?
Domnul Plimar, Ioan Girbacea: niciunul, pentru cA costurile sunt impuse prin
Program.
Se supune la vot ploiectul de hotirAr"e, se voteazi, se aprobl cu 12 voturi pentru.
- Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotirdre pentru inlocuirea
unor membrii in Cornisia speciald pentru evaluarea qi analizarea cererilor depuse in

vederea acorddrii unei locuinte sociale construite prin Programul-pilot Locuinle sociale

pentru oomunitAlile de romi; prezintd dornnul pregedinte de gedinld Matei Paul Vlad.
Dornnul consilier local Cdlin: Comisia 2 a emis aviz lavorabil cu 5 voturi pentru acest
proiect de hotirAre. Doamna consilier Negulici: Ei Comisia 3 a emis aviz lavorabil gi cu
t-ac unnitoarea propunere ca domnii consilieri locali Buraga, Boloni qi Duchin sd faci
parle din aceaste cornisie special[ de analizare si eva]uare a celerilor. Domnul consilicr
local Boloni: noi nu dorim sd lacem parte din aceastd comisie, dar il propun pe
Rozsnyai. Domnul Rozsnyai: nu dorcsc sd fac parte din comisie. Domnul consilier
licoiu: eu il plopun pc Boghiu, daci este de acord. Domnul Boghiu: da, accept.
Domnul consilier local Crizbdqan: eu il propun pe Drugan Petru dacd se poatc. Domnul
viceprimar, Drugan Petru: da, acoept. Doamna consilier loca1 Negulici: il propun pe
Matei, dacd c de acord. Dornnul consilier local Matei: da, accept. Domnul preqedinte
de gedinld, intreabi dac[ mai sunt alte nominalizdri, dac[ nu, sd se supuni la vot
proiectul de hotdrire. Se supune la vot, se v oteazd, se aprobd cu 12 voturi pentru.
- Se trece Ia punctul 7 dc pe ordinea de zi Proiect dc hotirdre privind preluarea
in dorneniul public al Comunei Hdlchiu a inventarului bunurilor de natura domeniului
public, realizate de utilizatori / investitori persoane fizice gi juridice si predarea sprc
gestionare, intrelinere qi exploatare, cdtre Compania Apa Braqov S.A; prezinti domnul
pleqedinte de qedin{a, Matei Paul Vlad. Domnulviceprimar, Drugan Petru: pentru accst
proiect de hotarire Cornisia de spccialitate nr.1 a Consiliului Local Hdlchiu a cmis aviz
favorabil cu 4voturi clin 4. Doarnna consilier Negulici: Comisia 3 a emis aviz favorabil
penhu accst proiect de hot[rAre. Domnul preqedinte de gedinl[, Matei Paul Vlad:
intr eb[ri? Discu]ii?Dacd nu sd se supund la vot.
Sc supune la vot, se voteaz6, se aprobi cu 12 voturi pentru.
- Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotilire pentru
apafiamentarea imobilului situat in Hdlchiu, strada Nou6, 145, contbrm
Documentaliei cadastrale intocmiti de PFA ing.Poverlovici Eugen gi avizatd de OCPI
Braqov sub nr.20678/05.02.2021; prezintd domnul pregedinte de qedinfi, Matei Paul
Vlad. Doamna cor.rsilier local Negulici: pentru acest proiect de hot[rAre Comisia de
specialitate nr.3 a Consiliului Local IIilchiu a emis aviz favorabil. Dornnr,rl preqedintc
de qedin15, Matei Paul Vlad: intrebiri'/ Disculii'/Daci nu, si se supund la vot.
Se supune la vot, se vctleaz6,, se aprobi cu i2 voturi pentru.
Se trece la punctul DIVERSE
- Avem cererile formulate de domnii consilieri Boloni, Buraga Ei Duchin, inregistrate
sub nr.22231222412225 din 11 .03.2021 la care s-a fbrmulat r.ispunsul
nr.2593125.03.2021 ; daci sunt de solicitat clarificiri, ave{i cuvdntul. Domnul consilier
local Buraga: pAni sd a.jungd la CAP terenul nu era al cetilenilor? Domnul consilier
local Duchin: in momentul in care se va dispune de ter"en, si fie consultali gi cetilenii.
Dornnul Prirnar, Ioan G0r'bacca: terenul a intt'at in domeniul privat al Comunei
Hdlchiu, iar cAnd se va dispune se va face prin HCL. Domnul consiliet local Ticoiu:
acolo sc doregte o parcare. Dornnul Primar, Ioan GArbacea: in f-atd se va face un
pirculel si parcare in stdnga si dreapta. Avem prevdzute astfel de lucriri in buget.
Domnul consilier local Matei: in partea din fald ar trebui sI se facd parc cu multd
vercleall, iar in spate palcare. Domnul consilier local Boghiu: parcul ar trebui in spate,
nu in f-a15 cd e trafic intens. Domnul vicepr imar', Drugan Petru: parcul va fi
implejmuit, se va pune gard qi parcare in stAnga si in dreapta. Dornnul cor.rsilier
Bulaga: a mai lbst propus gi in anii anteriori? Domnul Primar', Ioan GArbacea: nu, nu a
lEcut obiectul. Domnul consilier local Duchin: an.r solicitat un inventar cu toate

terenurile din corr.run6. Domnul Prirnar, Ioan GArbacea: supratala totald este de 4300ha
teren, dar nu avem un invcntar cu terenuri intabulate si neintabulate.Domnul consilier
local Duchin: in legdturd cu proicctul de amenajare a intersecliei Cocorului qi
Privighetolii s-au luat niqte mdsuri dar problema nu e rezolvald; aceasta trebuie
rezolvatd 1a cJ, pentru a se rezolva denivelarea poate ar trebui si o suportdm noi, iar
restul CJ tlind DJ. Domnul preqedinte de qedinli, Matei Paul-Vlad: o propunere
concreti? Domnul Plimar', Ioan GArbacea: am fiout adrese, avem niEte rdspunsuri;
trebuie s5-qi dea avizul cJ si IPJ, noi putem veni cu aceea dcnivelare. Domnul
consilier local Duchin: poate ar trebui reluatd proccdura, oamenii s-au mai schimbat.
Domnul Primar', Ioar.r GArbacca: vorbesc cu domnul rudor de la drumuri daci dorili si
rnergeli la el sd vorbi{i; pdnd nu avem aviz, nu se poate face nimic.
- Domnul consilier local ficoiu: pe strada Noud s-au fdcut lucrdri de cei de la gaz, s-a
tdiat asfaltul. Domnul viccprirr.rar, Drugan Petru: o sd velillc zona. Domnul consilier
local Matei: proprietarii nu sunt obligali sd refacl? Domnul Primar, loan Gdrbacea:
cdnd se dd autorizalia de sdpdturd, e stipulat cd e cu readucerea terenului la tbrma
iniliald.
- Don-rnul consilier local Buraga: s[ facem o ac{iune comuni sd adunim gunoaiele
din Hilchiu, si ne mobilizSm impreuni cu toli cetifenii. Doamna consilier local
Negulici: vd invit la Satu Nou pe strada crizbavului s-a ficut curdlenie cu fo(e proprii
am toaletat pon.rii impreuni cu preotul si enoriaEii. Dornnul preqedinte de gedinld,
Matei Paul vlad: ar trebr-ri licut ceva cu pomii de pe strada Feldioarei, considcr c6 e o
urgenli, dacd e si se faci sipt5mAna viitoarc. Domnul viceprimar, Drugan petru: am
nolat. o sd facem.
- Don.rnul pregedinte de qedinl[, Matci Paul vlad: nu arn consultat inc6 foarte bine
bugetul, dar dispensarul trebuic igienizat, cel pu{in o lavabila. Domnul primar, Ioan
Gtrbacea: am demarat iniliere procedurd prin cNI, mdsura 3 poR pentru dotdri in
cadml dispensarului, reparalii, garpanti, geamuli termopan. Domnul consilier Matei:
se poate face si mansardare'/ Domnul Primar, loan Gdrbacea: deocarndati suntem doar
la nivel de disculii, dar avem speranle prin CNl.
- Domnul presedinte de ;edin1[, Matei Paul Vlad: e o lege prin care primlria e
obligatd si asigule dentist in qcoli, sE gdsim o solulie ca gi elcvii din comuni sd
bencficieze de un proglam de plevenfie, un consult gratuit. Domnul cor.rsilier local
c6lin: nici 20'h drn unitilile de invdlimant nu beneficiazE de astfel cle scrvicii; se
poate face unde existd cabinete medicale in gcoli prin inspectorat cu avizul
ministerului; noi nu avcrn cabinet medical in Ecoald. Dornnul consilier Matei: poate
identificdrn o solulie cu medicul dc la cabinet stomatatologic din Hdlchiu. Dornnul
Prirnar, Ioan GArbacea: al trebui achizilionat serviciul pe SlCAp.
- Domnul pregedinte de gedinld, Matei Paul vlad: legat de caltierul de tineri, revin cu
aceea propunere sr rnai ludm teren sd faccm acea ocolitoare; stalpii sunt prost pugi,
lirele ar trebui si fic in pimant. Domnul Prirnar, Ioan GArbacea: cu stalpii o rezolvdm,
au veni cei de la Electrica; cu drumul din spate o s6 reludm discutia cu cei de la
A caden r ie.

-

Domnul consilier local Drugan Ionu!: sd astupdrn, si facem ceva frumos acolo pe
cropig; legdtura cu str'. Ghirnbavului pe partea dreaptd c6nd n.rergi spre parc trebuiesc
curSlate qanfurile. Domnul viceprimar, Drugan Petru: vcriflc zona si o sd curitim.
- Domnul consilier local Duchin: noroiul din cufiea gcolii, ce putem face? Dornnul
consilier local Cdlin: existd finanlare pe un proiect PNDL, dac6 amenajim acum
inseamni ci aruncim banii pe fereastri. Domnul consilier local Matci: se poate pune o

piatrd miruntd. Dornnul consiliet' local Cilin: eu nu t"ecomad, daci se impiedicd
copilul sejuleqte tot.
- Domnul consilier local Crizbdsan: trotuarul din strada Morii in colt, s5 facem ceva,
locul e mldqtinos, sd se mute stdlpul dacd se poate, Domnul Primar, Ioan GArbacea:
proprietar e Electrica pe stilp gi tot acolo e un transfbnnator tot ai lui Electlica.
- Domnul preqedintc dc gedin![, Matei Paul Vlad: c6ntarul pentru Eco Serv? Domlul
Primar, Ioan G6rbacea: e prins in buget, ulmare a Planului de mdsuri. Domnur Matei:
crdcile unde se depozitcazS'/ Domnul viceprimar, Drugan Petru: o sd intreb la Eco
Selv. Domnul Matei: gunoiul compost, vid cd nu face Eco Serv, si folosim plattbnna
din pdqune si se ducd acolo.
- Domnul consilier'local Drugan Ionu!: in fald la vasile llea, sc depoziteazd, putern
face o parcare acolo? Dornnul Primar, loan Gdrbacea: da. Domnul viceprimar, Drugan
Petru: putem face qi acliunea de ccologizare a localitdlii. Domnul consilier local
Buraga: 1a blocurile de pe Parcului, nu au loc de parcare. Domnul Viceprirnar, Dr-ugan
Petru: acolo sunt garaje. Domnul consilier local Drugan Ionut: ar trebui si facen-t
parcdri in toate zonele in carc este necesar.
- Domnul consilicr local Duchin: legat de site-ul primdriei, am vizut ci s-au pus
proicctele de hotar6ri, e un lucru bun.
Don.rnul pregedinte de qedinp, Matei Paul vlacl dcclari inchisd qedin(a ordinara de
lucru a Consiliului Local Hilchiu.
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