JUDETUL BRA$OV
CONSILIUL LOCAL HALCHIU

PROCES YERBAL
incheiat azi, 06.11.2020 cu ocazia qedin(ei extraordinare

a

CONSILIULUI LOCAL HALCHIU
Sunt prezenli:

l3

consilieri, din totalul de I 3, astfel:
I. DRUGAN PETRU
- prezent
2. CALIN DANIEL-'TEODOR
- prezent
3. B6L6NI LEVENTE
- prezcnt
4. TICOIU IOAN
- prezent
5. PAL GYULA
- prezent
6. MATEI PAUI,- \'LAD
- prezent
7. SCHIOPU CONSTANTIN-GIIEORGHE - prezent
8. NECULICI VIORICA _ DON{NITA
- prezent
9. DUCHIN ILIE
- prezent
I().BOGHIU ION
- prezent
I I.CRIZBASAN RADU-ALEXANDRU
- prezent
I2.DRUGAN IONUT
- prezent
I3. BURAGA ATILA
- prezent
Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: pand la alegerea preEedintelui de qedinld, dacd sunteti
de acord deschidem qedinla extraodinari de lucru, prezenta este statutara, l3 din 13,
conform convocatorului Dispozi{ia nr.129103.11.2020, pe ordinea de zi avem

-

urmdtoarele puncte:
1. Proiect de hotdrdre privind alegerea preEedintelui de qedinld;
2. Depunerea JurdmAntului de citre consilierii suplean{i ale ciror mandate au fost
validate de Judecitoria Bragov in dosar nr.2l072ll9i l202O;
3. Proiect de hotdr0re privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al Comunei Hilchiu, jud.Bragov;
4. Proiect de hotirdre pentru alegerea viceprimarului Comunei Hdlchiu;
5. Proiect de hotir6re privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli
pe anul 2020; - aici este vorba de Ecoald pentru achizilionarea tabletelor
pentru elevi, valoarea tabletei s-a m6rit la 250 euro, in loc de 200 qi a doua
modificare este cea referitoare la autoutilitara pentru stingerea incendiilor.
Se supune la vot ordinea de zi, se voleazd cu unanimitate de voturi pentru, I I
voturi pentru din 1 I consilieri locali in funcfie.
- Se trece la punctul de pe ordinea de zi Proiect de hot6r6re privind alegerea
pregedintelui de gedin!6; prezintd secretarul comunei Hdlchiu proiectul de hotdrfire qi
menlioneazr cd, labaza acestui proiect de hot6r6re stau prevederile art.l23 alin.1 din
Codul administrativ - dupi declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre
membrii sii un pregedinte de gedin1d, pe o perioadd de cel mult 3 luni. Av6nd in
vedere rezultatul alegerilor locale din 27.09.2020, dacd sunteli de acord ca prin rotalie
fiecare consilier sd indeplineasca aceasti func1ie de preqedinte, dup6 ordinea din
convocator in care s-a linut cont de ordinea buletinului de vot de la alegeri precum gi a

-

I

-

numdrului de mandate obfinute de frecare partid/formaliune politicE; primul este
Drugan Petru dacd sunteli de acord, sau dacd aveli alte propuneri? Domnul consilier
local Boloni: rdmane ordinea din convocator? Secretarul comunei H6lchiu: da, dacd

nu a depus jurdmantul. Daci s-ar

fi

respectat ordinea validdrii din incheierea
Judecitoriei, ar fi insemnat sd fie o culoare politicd pe timp de 9 luni pentru partidele
care au oblinut 3 mandate de consilieri, aga prin acest convocator au fost amestecate
culorile politice prin alternan!6, cu cate un mandat de 3luni pentru fiecare
partid/formaliune politic6.
Se supune la vot, se voteazd,, se aprobd cu unanimitate de voturi pentru, (11 din
I I consilieri locali in func1ie).
Domnul pregedinte de gedinfi, DRUGAN PETRU preia conducerea Eedinlei de
consiliu qi se trece la punctul urmdtor de pe ordinea de zi.
- punctul 2 Depunerea Jurim6ntului de citre consilierii suplean{i ale cdror
mandate au fost validate de Judecdtoria Bragov in dosar nr.21072119712020. Secretarul
comunei Hdlchiu prezintd, Incheierea camerei de consiliu din 30. 10.2020 pronunFta
de Judecdtoria Braqov in dosarul civil nr.2l072llg7l2O2O Ei a incheierii din 4.11.2020
prin care s-a aprobat indreptarea erorii materiale, in sensul cd se valideazd mandadele
consilierilor locali supleanli: Boghiu Ion din partea Pro Rom6nia qi Buraga Atila din
partea FDGR; ambele incheieri sunt definitive gi executorii. Domnul pregedinte de
gedin16, Drugan Petru inviti consilierii locali supleanli, ale c6ror mandate au fost
validate, si depun6, potrivit art.
alin. (l) din o.U.G nr. 5il12019, urmdtorul
jurdmdnt in limba roman6: ,,Jur sd respect constitufia qi legile
t6rii ti sd fac, cu bundcredin15, tot ceea ce std in puterile Ei priceperea mea pentru binele locuitorilor
Comunei Hdlchiu. Aqa sd-mi ajute Dumnezeu!"
Jurimdntul s-a depus dupd urmdtoarea procedurd: domnul pregedinte de gedinld
a chemat in ordinea valid6rii consilierii locali supleanli sd citeascd jurdmintul, iar
acegtia s-au prezentat pe r6nd, in fala mesei special amenajate, pe care se afl6 un
exemplar din constitulia Rominiei qi Biblia. consilierul a pus m6na stangi atdt pe
constitulie, cat qi pe Biblie, qi a dat citire jurdmantului, dupd care a semnat jurimdntul
de credinld, imprimat pe un formular special.
Un exemplar al jurdmAntului se plstreazd la dosarul de constituire, iar al doilea
s-a inmAnat consilierului local.
Domnul preqedinte de gedinfd, Drugan Petru: acum consiliul Local Hdrchiu are
13 consilieri locali in funclie din totalul de 13, ceea ce inseamnd cd putem trece la
urmdtorul punct de pe ordinea de zi.
- Se trece la punctul 3 de pe ordinea d,e zi proiect de hot6r6re privind
organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului Local al comunei Hdlchiu,
jud.Braqov; prezintd secretarul Comunei Hilchiu care d6 citire qi art.124 din codul

-

lll

-

administrativ. Pentru comisia I se pot face nominalizdri de c6tre fiecare
partid/forma{iune politicd lindndu-se cont de numdrul de mandate qi de calificarea
respectiv experienla profesionali a fiecdrui consilier local.
- domnul Boghiu: eu il propun pe domnul Jicoiu
- doamna Negulici: eu il propun pe domnul CIlin
- domnul $chiopu: eu il propun pe Drugan petru
- domnul Drugan Petru: eu il propun pe Boloni. Domnul Boloni: eu nu doresc s6
fiu in aceasti comisie, dar il propun pe Duchin qi pe pal
Secretarul comunei HSlchiu: pentru comisia 1 sunt 5 nominalizdri acceptate, mai
sunt alte propuneri, dacd nu sd se treaci la nominaliziri pentru comisia 2.

-

pentru comisia 2 Drugan Petru: eu il propun pe Crizbdqan
domnrrl Mafei' err il nrnnr,r'' na Rn-hi,, T\^*-,.1 Et^^l^i,,.

l^-^^^

r^^

-

domnul Crizbdqan: eu il propun pe C6lin
domnul Jicoiu: eu il propun pe Drugan Ionu!
domnul Boloni: eu il propun pe Matei. Domnul Matei: nu doresc, eu vreau la
comisia 3.
Domnul Cdlin: eu il propun pe Jicoiu.
Secretarul comunei Hdlchiu: pentru comisia 2 sunt 5 nominaliziri acceptate, mai
sunt alte propuneri, dacd nu sI se treac6 la nominalizdri pentru comisia 3.
pentru comisia 3 Drugan Petru: eu il propun pe
$chiopu
domnul Boloni: eu il propun pe Matei
domnul Cdlin: eu o propun pe doamna Negulici
domnul $chiopu: eu il propun pe Boghiu
domnul Duchin: eu il propun pe Buraga
Secretarul comunei H6lchiu: qi pentru comisia 3 avem 5 nominalizEri acceptate,
dacd sunteli de acord se va lua o scurta pauzd in care fiecare comisie si-qi aleagi
presedi ntele gi secretarul.
Secretarul Comunei Hdlchiu dd citire componenlei comisiilor de specialitate,

-

-

astfel conlinutul art.2 din hotirdre va avea urmdtorul conlinut: comisiile de
specialitate ale consiliului Local al comunei H6lchiu vor avea urmdtoarea
componenfd

/

:

COMISIA I - pentru activiteli economico-financiare
1) DRUGAN PETRU - (PNL) - preqedinte comisie

Ei

agriculturi:

2) CALrN DANTEL-TEODOR - (rso; - membru
3) TICOIU IOAN - (PRO Romdnia) - membru
4) PAL GYULA - (UDMR) - membru
5) DUCHIN ILIE - (FDGR) - secretar comisie
COMISIA 2 - pentru activitdti social culturale, culte; inv6!6m6nt, sdnitate Ei
familie: munci qi proteclie sociald; protec{ie copii, tineret qi sport:
l) CALIN DANIEL-TEODOR - (PSD) - pregedinte comisie
pNL) membru
2) CRIZBA$AN RADU-ALEXANDRU
-(
3) BOLONI LEVENTE-(FDGR) -membru
4) DRUGAN IONUT - (PSD) - membru
5) TICOIU IOAN - (PRO Rom6nia) - secretar comisie
COMISIA 3 - pentru amenajarea teritoriului qi urbanism; protec{ie mediu qi
turism; juridici qi de disciplind:
l) $CHIOPU CONSTANTIN-GHEORGHE - ( pNL) - preqedinte comisie
2) MATEI PAUL-VLAD - (USR Ptus) -membru
3) BOGHIU ION - (PRO Rom6nia) - membru
4) BURAGA ATILA - (FDGR) - membru
5) NEGULICI VIORICA-DOMNITA - (pSD) - secretar comisie
Se supune la vot proiectul de hotdrdre. Se voteaz6: se aprobd cu 13 voturi pentru.
Secretarul comunei Hilchiu: pentru urmdtoarele dou6 puncte de pe ordinea de zi,
rog comisia 3 pentru proiectul de hotdrdre privind alegerea viceprimarului
Ei comisia I
pentru proiectul de hotdrare privind rectificarea bugetului, s6 se retragd qi sd emiti
avizul. Se va lua o scurtd pauzd pentru emiterea celor doud avize.
Secretarul comunei Hilchiu: avem avizele comisiilor de specialitate, se poate
trece la urmitorul punct de pe ordinea de zi.
- Se trece la nuncful 4 de ne ordinco dc zi Prnianr ,lp LatE-6.- h6h+m,

r'

/

prevederile art.l29 Ei art. 152 din Codul administrativ; la dosar aveli formularul tipizat
de buletin de vot pentru turul I, respectiv turul II dac6 este cazul; acestea fiind spuse
se pot face nominalizdri pentru funclia de viceprimar al comunei Hdlchiu.
Domnul Primar, Ioan GArbacea: eu nu voi face nici o nominalizare in calitate de
primar qi de preqedinte al filialei de partid, colegii mei iqi pot exercita votul dup6 cum
doregte fiecare, rog celelate formaliuni politice si facd nominaliziri. Domnul consilier
$chiopu: linind la principiul continuitilii, eu propun ca in continuare sd rimdni pe
aceasta func1ie domnul Drugan Petru. Domnul Duchin: eu il propun pe domnul
Boloni. Domnul Buraga: eu il propun pe Drugan Ionu!. Drugan Ionul: muigumesc, eu
nu doresc. Domnul Buraga: il propun pe Matei: Domnul Matei: mullumesc, nu doresc.

Domnul Matei: eu

il

propun pe Jicoiu. Domnul Jicoiu: mullumesc, nu doresc.
Domnul Matei: atunci il propun pe domnul crizbdqan. Domnul crizbdgan: mulgumesc,
nu doresc. Secretarul comunei Hdlchiu: avem doud nominalizdri acceptate: Drugan
Petru gi Boloni Levente, ceea ce inseamnd ci se trece la votul secret qi liber exprimat
exercitat prin buletin de vot. Exercitarea votului se face prin inscrierea semnului ,,X',
in interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pentru care voteazd fiecare
consilier local. Sunt nule buletinele de vot pe care se exprimd mai mult de o opliune
sau pe care nu s-a exprimat nici o opliune.Se trece la procedura votului, se voteaz6. in
urma votului exprimat, avem: I vot nul (nu are trecutd nici o opliune), 3 voturi pentru
Boloni Levente, 9 voturi pentru Drugan Petru. Viceprimarul comunei H6lchiu, este
domnul Drugan Petru.

Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: feliciteri domnului viceprimar. Domnul

viceprimar, Dugan Petru: vd mulgumesc pentru increderea acordati. Domnul primar
Ioan G6rbacea: sperdm intr-o colaborare bund sd lucrdm impreuni pentru binele
comunitali, sd ldsim deoparte ranchiuna, rdutatea gi si depunem tot efortul ca sd
facem ce este mai bine pentru comuni, sunt foarte multe lucruri de fEcut, vedeli bine
qi procedura achiziliilor este destul de greoaie, de un an de zile facem demersuri
pentru maqina de pompieri Ei inc6 nu e finalizatd. Avem grddinifa de la Satu Nou,
cdile de acces de la cartierul de tineri qi corpul Ecolii de la Hdlchiu ca proiecte de
lucrdri ce trebuie sd le finalizam. Sper ca lucrurile s6 meargi bine sd avem o
colaborare bund qi mai vin cu o propunere cdtre dumneavoastra in procedura de lucru
in gedinlele pe comisii sd le linem impreund, si se dezbatd fiecare proiect de hot6r6re,
iar in plen si nu se mai reia toate disculiile, sd se fac6 doar amendimente dac6 sunt qi
sd se supund la vot, o sd cdqtigdm ca procedurd de lucru. Domnul Boloni: eu nu sunt
de acord, trebuie sd respectim legea, fiecare comisie trebuie sd se intdlneasc6 separat.
Domnul Primar, Ioan Girbacea: faceli cum dorili, din partea mea a fost doar o
propunere ca modalitate de lucru.
- Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotdrire privind
rectificarea bugetului local de venituri Ei cheltuieli pe anul 2020; prezintd doamna
Dulia Nicoleta de la compartimentul buget-contabilitate. Domnul primar loan
GArbacea: aceste sume sunt pentru tablete qi autoutilitara de 1a pompieri. Domnul
consilier local $chiopu: suntem siguri pe autoutilitard? Domnul primar, Ioan
G6rbacea: da, s-a luat legdtura cu AFIR, e partea de cheltuiala neeligibild, iar la
Ecoald
este vorba prelul tabletei Ecolare s-a m6rit de la 200 euro la 250 de euro. Domnul
consilier local $chiopu: nu qtiu dac6 se va achiziliona autoutilitara in perioada imediat
urmatoare gi dacd nu ar fi mai urgent subvenlionarea societalii ECo Serv pentru c6
aceasta se afl5 la hrtza nrinastiei nierderile errnr ah^ffia .- ff
i.-;^-+x

aceEti bani pentnr ca sunt

din sectiunea de dezvoltare, avem contract cu AFIR dacd
nu-l finalizdm pierdem cererea de finanlare nerambursabild. Domnul consilier local
$chiopu: reformulez atunci ;i solicit daci se poate identifica surse de venit;i pentru
Eco Serv. Domnul Primar Ioan GArbacea: se cunoaEte acesti problemi cu tariful de la
salubritate, a fost aprobat destul de tirziu, dup6 4 incercdri, a venit gi aceastd
pandemie; printr-o altd hotirire dac6 gdsim surse de venit si incercim s6 acoperim o
parte din cheltuieli, iar pentru anul urmdtor sd se vind din timp cu stabilierea tarifului,
sE nu mai avem astfel de probleme. Domnul consilier local
Jicoiu: problema vine din
ideea cd oamenii nu sunt corecli, sd se cumpere pubele pentru h6rtie, sticl6, iar
oamenii care nu respecti colectarea selectivd a gunoiului si fie sanc{ionafi. Domnul
viceprimar, Drugan Petru: e o cheltuiald foarte mare pentru ECo SERV pentru
depSgirea cantitaUlor de depozitare la FINECo. Domnul primar, Ioan Gdrbacea: avem
depuse la registraturd trei referate de la Eco serv pentru proiecte de hot6r6ri, pentru
gedinla urmdtoare vom veni cu ele in fala dumneavoastra.. Domnul consilier local
Buraga: existi problema cu traficul greu, indicatorul rutier nu e respectat. Domnul
consilier local Pal: le trebuie autorizare de liberd trecere de la jude{. Domnul consilier
local Boloni: referitor la amenajare trotuare Satu Nou, pdrerea mea e cd nu prea sunt
trotuare. Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: e tumat beton in dreptul flecdrui imobil.
Secretarul comunei Hilchiu: ar trebui votat proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului de pe ordinea de zi, dacd suntefi de acord.
Domnul pregedinte de qedin16, Drugan petru supune la vot proiectul de hotdrdre.
Se voteazd, se aprobd cu unanimitate de voturi pentru, 13 voturi pentru din 13
consilieri locali in func1ie.
Domnul consilier local Duchin: cei de la ferm6 nu au api./canal, se poate face
ceva? Domnul Primar, Ioan G6rbacea: de 6-7 ani se chinuie sd predea c6ile de acces,
trebuie sd-qi facd documentafia, acolo e proprietate privati. Domnul viceprimar,
Drugan Petru: trebuie sd se pund de acord cu tolii. Domnul consilier local Matei: nu se
putea cumpira de primSrie drumurile? Domnul primar Ioan G6rbacea: nu s-a discutat
aga ceva, o sd-l intreb pe domnul cen{iu, si vedem ce se mai poate face. Domnul
consilier local Matei: pdnd se rezolvd, problemele juridice cu succesiunile, nu se poate
monta o cigmea? Domnul consilier local pal: trebuie avut grij6 pe viitor cind se
aprobd PUZ-le sd nu mai fie proprietatea privati a oamenilor cdile de acces, s6 fie ale
comunei H61chiu. Domnul consilier local Duchin: semnele de circulalie de pe
cocorului qi Privighetorii ar fi o prioritate; domnul Bivolan a primit un rdspuns de la
judel dar pe mine nu m-a mullumit. Domnul primar, Ioan Gdrbacea: s-au ldcut
demersuri la Consiliul Judefean, am primit Ei noi acel r6spuns, ei trebuie sd facd acele
demersuri, se intri din drum de exploatalie agricold; trebuie vdzut ce se poate face.
Domnul viceprimar, Drugan petru: s-a montat indicatorul de intrare in H6lchiu, iar
limita de vitezd este de 50km. Domnul primar; Ioan Gdrbacea: pe DJ ne trebuie
acordul de la jude1. Domnul consilier local Buraga: insist s6 se ia mdsuri cu traficul
greu de pe strada Morii.
Domnul preqedinte de gedinld, Drugan p
lucru a Consiliului Local Hnlchiu. r/.1
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