JUDETUL BRA$OV
CONSII,IT]L LOCAL HALCHIU

PROCES VERBAL
incheiat azi, 18.12.2020 cu ocazia qedin(ei ordinare de lucru a

CONSILIULUI LOCAL HALCHIU

-

-

sinteza dezbaterilor
conlbrm prevederilor ar1. 138 pct.(13) din OUG nr.5112019 privind Codul administrativ

$edinla a tbst convocatd de Primarul Comunei Hilchiu, prin Dispozilia nr.
t49t11.t2.2020
Sunt prezen{i: 13 cor.rsilieri, dirr totalul de 13, astfel:
1. DRUGANPETRU
- prezent
2. CALIN DANIEL-TEODOR
- prezent
3. BOLoNI LEVENTE
- prezent
4. TrcOrU rOAN
- prezent
5. PALGYULA
- prezent
6. MATEIPAUL-VLAD
- prezent
7. $CHIOPU CONSTANTIN-GHEORGHE - prezent
8. NEGULICI VIORICA - DOMNITA - prezent
9. DUCIIIN TLIE
- prezent
TO.BOGHIU ION
- prezent

II.CRIZBA$ANRADU-ALEXANDRU -prezent
I2.DRUGAN rONUT
13. BURAGA ATILA

- prezent
- prezent

Domnul preqedinte de qedin(i, DRUGAN PETRU declari statutarA prezenta,
deschide qedinta extraoldinari de indatd a Consiliului Local Hilchiu Ei dd citire oldinii
de zi, care confbrrn Proiectului ordinii de zi a qedinlei cuprinde urn.rdtoarele puncte:
l. Proiect de hot6r'6re privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul
2021

2. Proiect de hotirdre privind n.rodificarea qi ajustalea tarif'elor 1a activitilile
specifice de salubrizare placticate de cdtre SC ECO-SERV H5lchiu SRL
ir.rccpAnd cu

I

ianuarie 202

I

3. Proiect de hot[r6re pentru aprobarca prelungilii perioadei de valabilitate

4.
5.
6.

7.

a

Planului Urbanistic General (PUG)Halchiu, pind la data de 31 decernbrie 2023
Proiect de hotirdrc privind aprobarea Planului de lucrdri de interes local, in
fblosul comunitdlli care vor 1l executate de citre beneficiarii I-egii nr.416/2001
privind vcn itu I minirn garantat
Proiect de hotirdre privind aplobarea numdrului de asistenfi personali ai
persoanelor cu l.rar.rdicap grav, pentru anul 2021
Proiect de hotdrile privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadlele
didactice si persor.ralul didactic auxiliar navetist care iEi desfb$oard activitatca la
Lrnit[1ile de invi{imAnt prcunivcrsitar de stat din Comuna H[lchiu si care se
deplaseazd din altc localitdli, pentru anul bugetar 2021
Proiect de hotarAre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor qcolare Ei al
nur.nlr'ului de beneficiar, pentru elevii din inv6!6niAntul pleuniversitar de stat din
Comuna Hllchiu, ar.rul ;colar 2020-2021, semestrul I

8. Proiect de hotdrdre privind inscrierea pe site la fiecare consilier a adrcsoi

dc

e-n.rail

9. Proiect de hotdrAre privind inscr"ier"ea temeiului lega1 qi a textului

de lege in

IICL

l0.Proiect de hotdr6re privind utilizarea chibzuitd a bugetului anual local comunei
Hllchiu
l l.Proiect de hotir6re privind inscricrea pe Ordinea de zi, dupd qedinfd, la f-recarc
ploiect, a numdrului dc voturi pentru, irnpotrivd gi a ablinerilor
l2.Proiect de hotdrdr e privind prezentarea lunarI de citre primar qi /sau viceplimar'
a stadiului execu!iei proiectclor
l3.Proiect de hotirdre privind prezentarea lunard de cdtre prirnar gi /sau viceprirlar'
a stadiului execu{iei proicctelor anexa I monitorizarea si supervizalea
direcliilor strategice din administralia localI Il[lchiu
Domnul consilicr local Duchin: inainte de a aproba ordinea de zi, doresc s[ retrag
proiectele noastre, md nemultumeqte raportul negativ care a tbst acoldat acestor
proiecte, am vorbit qi cu doamna secretar am ajuns la concluzia cA cstc o problcmi
de comunicare, pe viitol o sd lin cont pentru depunerea urmdtoarelor proiecte, astf'el
proictelc de la punctele 8- 13 le retrag in cal:itatate de inifiator.
Domnul pregedinte de qedinld, Dmgan Petru: s-a conscmnat rctragerca proicctclor'
de pe ordinea dc zi previzute la pct.8-13 de citre iniliator, conform prevederilor
Codului administrativ, aveli acest drept; supun la vot oldinea de zr, cine este
pentru'/ Domnul cor.rsilier local Matei: eu sunl mesager gi vi aduc la cunogtinli ci
sunt tlei oameni jos care doresc sd participe 1a aceastd gedin15. Domnul consilier
local Boloni: ar trebui s5-i lisim sd intre, au dreptul conform legii; eu am ficut azi
cerere sd finem qedinla la cdrnin, daci nu ne mutim acolo, sd-i ldsdm sd intre la
Eedinfi, nu cred cE este aqa un pericol dacd vin in gedinli qi cei trei oameni. Domnul
pregedinfi de qedinld, Drugan Petru: in convocator s-a specificat participarca
consilierilor locali, cu rcspectarea rnisurilor previzute de hotdrArea CLSU. Dornnul
consilier local Boloni: noi de accea suntem aici si hotdr6rn, conform legii. Domnul
Primar, Ioan G6rbacea: incepand cu anul 2021 dacd e cazul vom schimba localia,
vom line qedinlele la cdmin. Domnul consiliel local Boloni: eu zic sd ldsdrr cele 2-3
persoane care sunt afarS si vind in gedinfd. Domnul consilier local Pal: cu f'recare
persoand in plus, riscul si ne infectdm cregte. Domnul consilier local Cilin: poate al'
niai fi gi alte persoane care ar fl vrut sd vind 1a aceastd qedinli, si inclemnim
oar.r.renii la respon sabilitate, trebuie si firn corecli fali de toati lumea; nr.r ui1a1i
hot6r6rile CLSU sunt literi de lege care trebuie sd le respecte toate persoanele.
Domnul consilier local Boloni: eu sunt de pirele cd noi nu respectdm legea qi ii
punem pe oameni si respecte legea. Domnul consilier local C5lin: eu i-am indemnat
pe oameni la rcsponsabil itate qi i-am inden.rnat pe oameni sE nu vin[ la aceastd
gedin!5, avind in vedere incidenla de 7la mia de locuitori; vreli si fhcem ceva
pentlu corrunitate? De aceea ne-am adunat aici sd hotdrAm ce e mai bine pentru
cornunitate. Domnul preEedinte de qedinld, Drugan Petru: Eedinla aceasta se line
lbr6 public, avind in vedere numirul mare de infectdri, sd supunem la vot ordinea
de zi, cu retragerca acelor puncte; cine este per-rtru? Se voteazS, se aplobd cu
unanimitete de voturi pentru. inainte de a incepe cu proiectele de hotErAri de pe
ordinea de zi, sd supuneln ia vot procesele verbale de qedinli, astfel:
- Aprobarea Procesului Verbal a Consiliului Local II6lchiu din qedin{a ordinard de
lucru din data de 25.11.2020; comentarii? Secretarul comunei Hdlchiu: in conformitate
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cu prevederile aft. 138 pct.13 din OUG nr'.57l2019 1in sd mentionez ci acest ploces
verbal reprezintd doar o sinteze a celor discutate in Eedinla de lucru ordinard a
Consiliului Local Fldlchiu ci nu toate disculiile cuvAnt cu cuvAnt a flecdrui consilier"
local. Domnul consilier local Boloni: nu s-a consemnat disculia cd oamenii au lbsl
poftili afard din gcdin16. Secretarul comunei I{Slchiu: in acel moment Eedinla nu era
deschisd. Domnul consilier local Boloni: la punctul 4 proiectul cu salubritatea, nu s-a
mentionat in temeiul calc lcgi. Secretarul comunei Hdlchiu: vd rog si spuneli concrct
ce trebuie consemnat, Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: aprobarea taxelor la salubritate
se face in qedinfa dc azi. Se supune la vot aprobarea Procesului Verbal din data de
25 .11 .2020, se voteazd se aprobi cu I I voturi pentru, 2 voturi ablinere: Boloni Ei
Buraga
- Aprobarea Procesului Verbal a Consiliului Local Hdlchiu din Eedinla extraordinar[
de lucru din data dc 09.12.2020; Domnul consilier local Boloni: aici am ca obiectiune
taptul c[ nu se pomeneqte nimic de cei l0miilei pe care i-am aprobat pentru cei cu
handicap. Domnul consilier local Pal: inilial domnul Primar a spus ci suma este pentru
persoanele cu handicap, dar s-a revenit gi s-a specilicat cd suma e pentru decontarea
cheltuielilor de transporl, aqa a fbst consemnat qi in leferat qi in proiectul de hotSrAre
pentru decontarea transportului clevilor. Domnul consilier local Buraga: in gedin!6 nu
a tbst specificat prelul pentru Ghidul alesului local. Domnul consilier local Duchin:
cheltuiala este prea rnare gi nu se justificd avAnd in vedere cit de des se modiflci
legislalia la noi, ar fi I'ost suficiente doud pachete de ghid unul pentru executiv qi unul
pentru noi. Domnul Primar, Ioan Girbacea: le-am dat pe SICAP, nu cred cd e rdu dacd
ficcale dintre dumneavoastri ar avea acest ghid. Domnul consilier local Duchin: nu
este r[u cd avem ghidul hecare consilier dar nu e etic fa!6 de cet5lenii care cAgtigd
foarte pulin, mulli dintre ei qi-au pierdut loculile de munci. Domnul consilier local
Bulaga: vi rog sd se consemneze ci nu s-a suptrs la vot achizilia ghidului. Domnul
Primar, loan GArbacea: a fost doar o infbrmare qi o parte din dumneavoastrd a{i spus cd
e bine sd facem achizilia ghidurilor Domnul consilier local Matei: sd nu se mai
int6mple astfel de cazuri, eu pe viitor spun sd venili in scris cu of'eftele, si ni le punem
la dosar fiecare, e adevdrat ci sunt dcstul dc scumpc aceste ghiduri. Domnul preqedinte
de gedin1d, Dr-ugan Petru: s-a consemnat, sd se supund la vot procesul verbal. Se
supune la vot aprobarea Procesului Verbal din data de 09.12.2020, se voteazd se
aprobd cu 9 voturi pentru, 3 voturi impotrivd: Boloni, Buraga gi Duchin 1 vot ablinere:
Matei.
Dorrnul pregedinte de Eedinli, Drr.rgan Petrr-r: incepem cu primul prciect hotlrAle
Proicct dc hotdrdre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2021,
avem aviz lavorabil de la Comisia 1. Domnul consilier local Boloni: rog sd se
consemneze ci nu s-a respectat Legea 98/2016 legea achiziliilor de aceea sunt
impotriva plocesului ver"bal. Secretarul comunei Ililchiu: vd pot comunica cd a
fost respeotatd procedula achiziliilor publice
legea finanfelor publice,
ordonatorul de credintc avea bani 1a capitolul bunuri gi servicii, motiv pentru care
nu a fost necesari emiterea unei hotdr6ri s5 se aloce banii, dar domnul Primar va
informat in 9 decembrie despre achizilionarea ghidului alesului local. Dornnul
presedinte de qedinli, Drugan Petru: revenim la proiectul cu nr. 1, in legdturi cu
taxele qi impozitele locale, comentarii'l Secretarul comunei IISlchiu menlioneaz[
cd penlru acest proiect de hotbrAre Comisia de specialitate nr'. I a Consiliului Local
Ililchiu a emis aviz f-avorabil cu 4 voturi pentru gi un vot ablinere. Domnul
pregedinte de qedinli, Drugan Petru: in Corrisia 1 au fost aduse urmitoarele

l.

gi
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hibride 95%la nivelul maxim prevazut de Codul llscal.
Domnul consilier local Duchin: a fost scos 2oh laxa de spectacol mai avem o
sesizare a FDGR ar1.7 din Legea nr.5212003 cu privire Ia transparenta decizionali
problcrna care este, nu a trecut cele 30 de zilc de la inregistrarea proiectului de
hot[rAre. Secretarul comunei Hdlchiu: confbnn Anunlului de publicare a fbst
acordat un termen de l0 zile pentru a se formula opinii cu valoare de recomandale
asupra proiectului de hotdrAre, a tbst inregistratd o singuri recomandare lonnulatii
de dornnul Postolachi care se afli in docurnentatia proiectului de hotdrdre. Domnul
consilier local Buraga: nu s-a rcspectat termenul de 30 de zile luclEtoale. Domnul
consilier local Duchin: de la inregistrarea proiectului de hotdrAre de la data de
19.11.2020 nu a trecut termenul de 30 dc zile. Secretarul comunei H5lchiu: pe
viitor compaftirnentul taxe gi impozite va trebui si fac[ propunerea ploiectului dc
l.rotilile in momentul in care li se comunici inflafia; inflalia sc comunicd in prirnul
trimestru al anului in curs pentru anul urmdtor; pro iectul de fali a aplicat doar
nivelul minim prevdzut de Codul fiscal asupra cdruia a aplicat infla1ia. Domnul
consilicr local Duchin: aEa cum am vorbit qi pe comisii, noi suntem pl'egdtili pentlu
acest proiect de hot[r'6re si urmdtorul rcfcritor 1a tariful de salubrizare de la EcoSen,; pentru a h.ra decizii corecte, ar trebui sd mai 15sdm proiectele sd se
implineascii termenul de 30 de zi1e. Secretalul comunei lldlchiu: vleau sd vd aduc
la cunoqtinld plcvederile art.491 a1in.3 din Codul fiscal - dacd hotdrArea consiliului
local nu a fost adoptath cu cel putin 3 zile lucrf,toare inainte de expilarea
exerciliului bugetar, in anul fiscal unnitor, in cazul oricirui impozit sau oricdrei
taxe locale, care constd ir.rtr-o anumiti sum6 in lei sau care este stabilita pe baza
unci anumite sume in lei ori se determini prin aplicarea unei cotc procentualc, sc
aplica de cAtre compartimentul de resort din aparatul de specialitatc al primarului,
nivelurile rnaxime previzute de Codul fiscal, indexate cu inl1a1ia. Domnul consilier
local Boghiu: sd inlelegem cd accst proiect trebuie votat acuma? Secretarul
comunei I-Iilchiu: dac6 nu se aprobA acum, l-etele de la impozite sunt obligate sd
aplice nivelurile maxime prevdzute de codul flscal la care se adaugd intlatia de 3,8
comunicatd de INS, nu cred cd acest lucru este in benet'iciul cet6{enilor. Dorrnul
consiliel local Pal: confbrm Codului fiscal autoritdlile deliberative sunt obligate
anual sd indexeze taxele qi impozitele, in 30 aprilie a fost comunicatd inflatia de
3,8; in Comisia de buget am adus amendament 1a art.1 se se treaca ,, se aprobi
indexarea cu 3,8 a impozitelor Ei taxelor locale, pentru anul 2021, astfel:...." gi in
raportul de specialitate fbarte frumos se propune consiliulr"ri local si se fhcd
indexarea cu rata inl1aliei dc 3,8 care este impusi de lege. Domnul Primar', loat.r
Gdrbacea: in ianuarie nu mai putem veni cu o astf-el de hotildre. Secretarul
comunei Hdlchiu: hotdrdrea se emitc cu 3 zile inaintea inchiderii excrciliului
bugetar. Domnul consiliel local $chiopu: eu am ticut, nu e in reguli, nu ne
respectim unii pe allii ludm cuvAntul unii pestc allii; aq propune ca preqedintele de
qedinl5 si asigule disciplina qedinlelor prin luarea la cuvAnt a fieciruia strict si la
obiectul proiectului dc hotirire. Am studiat dosarul de gedinld din respect pentru
dumneavoastri Ei din respect pentru comunitate, nu vorbesc peste ceea ce spune-!i
dumneavoastrS; ag dori si continuim in acest fel cu maturitate, ii inleleg pe colegii
de la FDCR si eu sunt r.remulturnit, dar eu in.ri exprim nemultumirea prin ploiectelc
de hotir6re pe care le voi depune si prin vot, altf-el este o demagogie, pot;i eu s[
filmez gi sd dau in mediu on-line numai ceea ce-mi convine, sper s6 se rezolvc qi
situalia inlegistririlor aqa cum am promovat in proiectul cle hotdr6re; dar mai intAi
amendamente: reduccrea
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de toate apelez la in{elegerea dumneavoastrd sd ne respectirn unii pe alfii. Legat de
accst punct referitor la taxe qi impozite locale aq avea urmdtoarele observalii: lcgca
spune clar qi sunt in asentimentul domnul Pal cd trebuie sd indexdm cel pulilt cu

rata inflafiei; am obseruat la chirii s-a mers la aceleaqi valori ca qi anul trecut,
respectiv la locuinlele sociale pentru romi s[ gtifi c[ nu sunt chiar aqa de siiraci, sI
se aplice gi aici rata cle inflalie acesta este ca amendament. Deascmenca cxistd la
aliniatul 5 dupd art.456 care spune cI la rangul localitdlii este un coeficient cle
corccfie la Hilchiu e de 1,10 iar la Satu Nou este de 1. Secretaml comunei Hdlchiu:
daci irni penniteli conlbrn.r Coduh"ri flscal I'ISlchiu are rangul IV iar Satu Nou
rangul V. Domnul consilier $chiopu: am inleles dacd e prevdzut in lcgc, rdmAnc
doar amendamer.rtul la chirii qi de asemenea la compartimentul agricol taxa petltru
depozitarea gunoiului de gajd gi incheielea contractului e o taxA destul de mare, ar
tlebui incuraj ali oarnenii sd ducd gunoiul pe platfomi. Domnul Plirnar loan
GArbacea: oamenii din comunl nu pldtesc taxd la incheierea contractului de
depozitare, doar cei venili din afara uat-lui, deasemenea oamenii din Hdlchiu
pldtesc o taxd dc depozitare de 5 lei tona iar cei cu don.riciliul in alte localit5li
pldtesc 65 lei tona. Domr.rul consilier looal $chiopu: referitor la taxa de salubrizarc,
ca taxi speciali taxi de habitat se aplici celor lir6 contract f-ac urmitorul
amendatnent sd lle dublu tarifului celor cu contract. Domnul consilier local Cilin:
ar trebui gisiti o modalitate sd vind sd incheie contract cu societatea, e bun acest
amendament ca taxa speciald sd tle dublul tarifului practicat de operatorul de
salubrizare. Domnul consilier local Pal: ideal ar fi ca toli locuitorii sE delind
contract cu societatea, in caz contrar trebuie dovedit cd a beneficiat de prestalea
serviciului fEri contract. Domnul consilier' local Cdlin: trebuie sd existe proces
verbal de constatarc qi se aplici taxa de habitat. Domnul consilier local $chiopu:
rog se se consemneze amendarnedul taxa specialS este dublu tarifului practicat de
operatorul de salubrizare. Domnul preqedinte de qedinp, Drugan Petru: alte
disculii,, referitoare la acest proiect de hotdrAre / Domnul consilier local Matei: la
tipul cl5dirii, in tabel scrie cu instalalii de apii, canalizare, electrice qi incalzire
condilii cumulative, intrebare interioare sau exterioare? Dornnul Primar, Ioan
Girbacea: fiecare clddire dotatd cu instalafii interioare. Domnul consiliel local
Matei: nu mi se pare corect ca eu ldri canalizare pe strad[ sd pldtesc la f'el. Domnul
consilier local $chiopu: aceaste clasificarc este fdcutd in Codul I'rscal. Domnul
consilier local Matei: o alti intrebare referitoare la autoturismele hibrid si
electrice? Domnul consilier local C5lin: s-a fonnulat amendament in Comisia
buget sd sc meargd cu reducerea maximd prevdzutd de Codul flscal. Domnul
consilier local Matei: la ar1.474, capitolul V, suprafala pentm care se pldtcEtc c pe
mp? Domnul Primar', Ioan Gdrbacea: suprafa{a intrc l5lmp-250mp, taxa e 6lei.
Domnul consiliel local Matei: taxa pentru ocuparca domeniului public, au tbst cei
cu pcrnc, pcpeni, de la at.47 4 alin. I 4 avem gi parcdri ? Domnul Primar, Ioan
GArbacea: nu, nu sunt incluse parcarile. Domnul consilier local Matci: avem taxe
instituite la afl.47 4 alin.10 pentru eliberarca autorizaliei de fbraje sau excaviri;
pentru extinderea relelelor edilitare pc dorneniul public sd nu se mai pliteasci raxa
de sdpituri acesta este amendamentul meu ca pentru extinderea relelelol edilitare
pe domeniul public pentru PUZ-I noi, lucrdri efcctuate pe cheltuiala beneflciarilot',
taxa si fle zero lei. Am avut un caz la Privighetorii, acei oameni qi-au fEcut singuri
bransamcnlclc dc apa. nu mi se palc corecl. ca noi Prinraria rru lc lacern iar
oamcnii si plSteasc5 taxa de sdpitur5. Pentru astf'el de investilii care asiguri
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utilitalile PUZ-lor qi mai alcs cd qi le fac pe banii lor, eu consider cd ar trebui ca
acei cetileni s6 nu pliteascd aceastd taxe, au pldtit 2000 lei taxd de sdpdtuld, nu
cled cd este corect. Sccletarul Comunei Hdlchiu: s-a notat gi acest amendament,
refcritor la extinderi refele edilitare pe domeniul public, la PUZ-ri noi, taxa zero,
{ird taxi de sdpdturi. Domnul consilier local Matei: mai am o intrebare, daci a
plitit cincva pAnd acum, taxa speciali de salubrizare? Domnul Primar, Ioan
Gdrbacea: nu s-a pl5tit. Dornnul consilier local Bogliiu: la afi..465 alin.7, sunt
unele sume cale depdqesc maximul prevlzut de Codul fiscal, cred c[ e o greqeal5,
sd se facd corectirile. Secretarul Cornunei Ildlchiu: se va corecta. Domnul consilier
local $chiopu: referitor la majorarea impozitului pe cladirile neingrijite care nu au
taladele ficute, cdte cazuri au fost? Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: e o creEtere a
inipozitului de 200Yr, va trebui sE alcituim cornisia. Domnul consilier local
Duchin: incasarea taxelor qi irnpozitelot' la nivelul anului 2020, ctt s-a incasat?gi
dac[ s-a fEcut informarea cetdtenilor rai platnici. Domnul Prirnar, Ioan Gdrbacca:
gradul de colectare e cam de 80%, iar lunar se fac notillcdri de plati celor care au
debite n.rari, qi trimestrial indiferent de debit. Domnul consilier local Duchin: ar fl
fbst benefic s5-i infbrmim pe cetEleni, un nivel de incasare, cdt e procentul dc
incasare care poate aduce un efect benetlc. Don'rnul Primar, Ioan GArbacea: la
inchiderea exerci{iului bugetar se poatc calcula gradul de incasare de cltre cci de la
trezorerie. Domnul consilier local Boghiu: taxele gi impozitele nu s-au mdrit pe
Comuna Hilchiu, sr,rnt confbnl Codului t-rscal, se merge pe minimum cdt ne
permite legea. Domnul consilier local Boloni: art.5 din proiect, anularea
restanlelor, sunt mulli? Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: avem suma totalS de 1350
lei, sunt 8 5 de persoane cu suma cuprinsd intre 2-20 lei, dar vom incerca sd mai
recuperem gi din aceste sume pdnd la finele anului. Domnul pleqedinte de gedinfi,
Drugan Petru: mai sunt alte clarif'rciri de solicitat, si supunem la vot proiectul dc
hotlrdre cu amendamentele formulate de: Pa1, Duchin, $chiopu qi Matei.
Se supune la vot, se voteaze, se aprobi cu l0 voturi penlru, 3 voturi ablinele (Boloni,
Duchin qi Buraga ). Domnul consilier Boloni: votul nostru FDGR e de ablinere pentru
ci nu a trecut 30 de zile de la inregistrarea proiectului.
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la punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotdrAre privind aprobarea
executiei bugetare pe Trimestrul lrll - 2020; Domnul pregedinte de gedin16, Drugan
Petlu: ciorili sd vini domnnl llea in Eedinli? Domnul consilier local Boloni: aceaqi
problem6 este gi 1a acest proiect de hotdrAre cu respectarea termenului de 30 de zile.
Domnul pregedintc de qedinln, Drugan Petru: s-a discutat, a tbst pe comisie, s-a dat
aviz t-avorabil de citre Comisia l cu patn.r voturi pentru, l vot abtinele; cu
amcndamentul de zero lei la reciclabilc, avefi cuv6ntul domnilor consilieri cu plivirc la
acest proiect de hot[rAre. Domnul consilier local Matei: au fbst licute nigte gregeli in
calculele domnului Ilea; nu inleleg curn trece de la 12,62 1ei/pelsoani pref cu TVA,
dacd ar 1l lbst domnul Ilea l-aq fi intrebat pcrsonal, arr.r fbcut propunere la in.robile
Se trece

nelocuite sd se vdndd saci, eu insist sd se lase aceaqi propunere, oricum vom fi obligali
sd pldtesci flecare dupd cdt arunci, unii arunc[ o pungule, allii 2-3 pungi qi astfel se
ajunge la tone unde mai cste echitate? La noi tariful ajunge la l6 lei qi la Bod este l3
lci gi noi cu seryiciul nostru nu putem linc prelul sub control. Domnul Primar, loan
GArbacea: dacd s-ar face selectiv, poate gi tariful e mai mic. Domnul consilier local
Matei: ce face Eco-Serv'? nu se vdd rezultatele, trebuie cAntar pe gunoieri; dccAt sd

pldtim subven{ia mai bine am cumpdra cAntarul. Domnul consilier local
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Pal:

socictilii trebuie sE facd ceva, ori saci pentru moloz si se reduci
de gunoi la depozitare. Domnul consilier local Matei: am propus tocitor

managementul

car.rtitatea
pentru vegetale, ar trebui loc pentru depozitarea molozului, nu are nimeni pejude{, am
putea cAgtiga bani qi din asta. Domnul consilier local Pal: cine are moloz, sd-l anun{e
pe Bebe, pentru oameni tariful nu se schirnbS. Domnul pregedinte de gedinli, Drugan
Petru: oamenii stau acasd din cauza pandemiei gi se produce rrai mult gunoi, Domnul

consilicr local Boloni: e foade scump, eu am venit cu propunerea cd sunt uncle
localitdli cu tarife de 4-6 lei, cum e Holomei face la Apala cu 6 lei/persoan6. Domnul
consilier local Pal: trebuie sd mergem pe lege, arn infiin{at serviciul cdruia i-am delegat

ci

ddrn la 51a sau la a15, cei care nu au serviciul il da pe
SICAP. Domnul consilier local Boloni: 40u/u e depozitarea, 31"/n e munca vie, undc c
restul de 7'l, nu se regdsesc. Domnul consilier local Pal: noi am ul'mat toate etapele
prevdzute de 1ege. Domnul consilier local Boloni: eu sunt de plrere ci daci noi r.ru
putem f-ace, si-i l6sim pe al1ii si facd cu un tarif mai mic qi scdpdm qi noi Consiliul
Local de problemele astea. Domnul consilier local $chiopu: e bine cd ne preocupi
bunul rners al societSlii, situalia lui Eco-Serv e tbarle delicatd, poate ajungem si o
desfiinlErn gi o sd stdm la mila celui de la Apala; cind se va desliinla Eco-Set'v vom
vedea ce facem. Cheltuielile cu rnunca vie intrd salariile, nu e o cl'e$tere aici ci ar
trebui sd se facd cu acordul Consiliului Local. Bugetul la Eco-Serv e IEcut pe doui
plestarea serviciului, nu lnr:rge

secliuni; daci s-ar face celelalte lucrdri, eventual sd se ref-aci documentalia qi sd
mergem Ei la Crizbav sau in alte 1oca1it51i. Cregterea e bruscd de la 12 lei la 16 lei,
trebuie si d[n'r niqte justilicdri,, s[ subvenlionim mai rnult dacd e cazul; eu propun ca
majorarea tarilului s[ se facd doar cu infla1ia. Domnul Primar, Ioan Girbacea:
problema c cu cantitatea de gunoi depozitatd, aceasta tlebuie redusd qi cregterea
selectivd a gunoiului. Legat de desllqurarea activitdli in alte localitiqi, pentlu
modifloarea licenlei nu cred ci se poate face din cdte am discutat cu dilectorul de la
agenfia nalionald. Domnul consilier local Duchin: TVA se recupereazi de cdtre
societate si nu am vdzut sd se ref'lecte acest lucru. Domnul consilier local Buraga:
autorizafia e date pentru colectarea gunoiului din cOte am in!e1es, societatea nu ar putea
face qi alte activitali dac6 primiria dd bani sd-i ajutdm cu utilajele. Domnul Plin.rar',
loan GArbacea: noi am dat aproape toate utilajele; reprezentantii in Consiliul l,ocal sd
vind cu propuneri de ploiect. Dornnul consilier 1oca1 Matei: autogrederul nu i s-a
predat. Domnul Primar, Ioan Girbacea: mai avem pu{in qi o s6-1 ceddm. Domnul
consilier local Duchin: activitatea Eco-Serv al trebui orientat6 direct pe salublitate,
prin trecerea rnijloacelor fixe de la Prim5rie la societate; s-a inchrcat cu arnortizarea
lunard care sc regdsegte in tarif. Ar fi o idee mai bund ca Primdria s6-i otbre niqte
scrvicii de interes public qi citre societi{ile comerciale, md gAndesc la Poiana. Dorr.rnul
Primar, Ioan GArbacea: dacd dai utilajul societilii trebuie sa-i iei chirie in care este
inclusi ;i amoftizarea. Societatea trebuie si-gi calculeze cheltuielile cu prestarea
ser.',iciului, sd qi le insuseasc[ Ei sd se ref'lecte in tarif; luat dupd legea finanlelor, astf'el
nu se poate, vin cei de la curte si ne irnputi sumele. Domnul consilicr local Pal: taxa
circulari, s-a abrogat anexa 2, rErn6ne la 80 lei/tona,, nu 120. Domnul consilier local
Boloni: ar" trebui amAnat proiectul, nu s-a respectat termenul de 30 de zile. Dornnul
consilier local Matei: subventionim ce? Trebuie sclzutd cantitatea de gunoi, tocdtorul
de vegetale trebuie achizilionat tot de primdrie. Domnul Primar, Ioan Girbacea: le
virim banii din bugetul 2021 pentru tocitoar e gi si achizilioneze ei. Dornnul consilier
local $chiopu: propunerea de a solicita cantitatea de gunoi intre 800-1000 tone daci se
achizilioneazd qi tocitoarea cu sigurant5 se reduce cantitatea. Domnul consilier local
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Pal: plin OUG e previzutd obligalia leducerii cantitdlii de gunoi. Domnul consilier
local Cdlin: total de acord cu ceea ce spune domnul $chiopu, ar fl bine sd ne prczintc
un raport a consiliului de administra{ie cu misurile necesare sd 1e punem in aplicare.
Domnul consilier local Buraga: cdntarul ar fi excelent qi sd ludm misuri impotriva
celor care aruncd gunoiul pe Vulcinila. Domnul consilier local Drugan lonu!: dacd
dumncavoastrd ati obselvat, incepefi cu pAra. Domnul consilier local Pal: suntem de
acord cd trebuie si scandd cantitatea la depozitare, dar va cregte pe Vulcdnila. Dornnul
pregedinte de gedin!6, Drugan Petru: discufiile sunt interminabile, cel rnai bine ar fi
supunem la vot proiectul de hotdrAre. Se supune la vot, se voteazd'. pentru: -; ablincrc:
9 voturi; inipotrivd: 4 voturi: Boloni, Duchin, Buraga qi Matei. Domnul consilier local
$chiopu: propun sE depuni consiliul de adrninistralie proiectul de plan de misuli s5 nu
duci la creqterea at6t de malc a tarifului. Domnul consilier local Duchin: repunerea pe
ordinea de zi a qedinlei urmdtoale gi clarilicarea TVA-lui. Domnul consilier local Pal:
si se ref'aci calculul 1a 80 lei/tona, nu la 120 care este ablogati.

- Se trece la punctul 3 de pe ordinca dc zi Proiect de hotdrdle pentru aprobarea
prelungirii perioadei de valabililate a Planului Urbanistic General (PUG)H6lchiu, pdnd
la data de 31 decembrie 2023, pcntru acest proiect de hotirAre Comisia de specialitate
nr.3 a Consiliului Local Hdlchiu a emis aviz favorabil cu 5 voturi pentlu. Domnul
consilier local $chiopu: PUG-I este intr-o fazd, in care cu risc de blocare a activitatii dc
urbanism e problcmd cu releaua de tensiune cu cei de la Transelectrica, termenul e
scuft dacd in 10 ani nu am rezolvat conflictul, haideli sa rezolvdm problema. Domnul
Plimar, Ioan GArbacea: Transelectrica nu a dat avizul la PUG din cauza liniei de
tensiune de 400 LEA care tranverseazi H51chiu1, 1a Peco e problema; au fost gi la fala
locului pe teren de 2-3 ori de la Sibiu, an.r tbst gi noi de 2 ori la Bucureqti; au vcnit cci
de la 'l'ranselectrica si suportdm noi cei 5 stAlpi dar costul e enorm. Construclia lol nu
mai corespunde cerinlelor de azi. Acuma e vorba de construc{ia de l6ng6 PECO,20rn
trebuie desfinlate niEte construclii qi in spate la Moard la Terci are nigte silozuri. Am
tlimis 2 notihcdri trebuie sd ajungem in instan!6 dacd nu merge pe cale adrninistrativS.
Domnul consilier local $chiopu: plocesul durcazi mai mult de 2 ani. Domnul consilier

Iocal Duchin: s-a discutat cu cei doi? Domnul consiliel local $chiopu: suntem

responsabili morali qi tegali de blocarea PUG-lui tlebuie ficut ceva. Domnul Primar':
vin cu propunerea ca o pafie din consilicri sd meargd la Sibiu sd discute cu
Tlanselectrica. Domnul consiliel local $chiopu: ce se facem 1a Sibiu? Dornnul
consilier local Roghiu: eu am fost intr-o problem6 pelsonal5, cLr gt'eLr ar-n ob{inut
avizul. Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: in aceeaqi situalie rnai e UAT Sdcele. Domnul
consilier local $chiopu: aceste conflicte trebuie rezolvatc urgent, s5-i chemafi in fa{a
Consiliului Local H[lchiu sau in instanti ci se blocheazd totul.Domnul consiliel local
Duchin: primul pas sd vir.rd cei cloi proplietari in f-a!a noastri, sE vorbirn cu ei, pentru ci
nu se poate construi aqa sub o re{ea de 400. Domnul Prirnar', loar-r C6rbacca: t-ru s-a dat
aviz de la prini6r"ie. Domnul consilier local $chiopu: poate au o dovadi Ei suntem
vinovali; ar fl o dovadd in instanld sd-i invitali in urmitoarea gedinll a consiliului local.
Domnul consilier local Matei: nu se poate ocoli acea zon6, sd o scoatem afari din
PUG'JDomnul Primar, Ioan Girbacea: ei tot trebuie sd-qi faci demolarea. Domnul
consilier local Matei: 1a strad6 ar fi fost mai ugor de rezolvat; la Terci e beton acolo e
mai uqor'. Domnul consilier local $chiopu: posibil sd o acopere cu o plasi? E,l ar tlebui
sd meargi la Sibiu. Domnul consilicr local Matei: cu gardul au inchis ochii? Domnul
Prirnar, Ioan Gdrbacea: la ultima intAlnire au spus ci la Peco e ploblema si r.ru sc
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acorde aviz la PUG. Domnul consilier local Boghiu: dac6-i scoatern din intravilan din
PUG primirn aviz? Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: trebuie sd melgi cu toat6 coloana
de la Peco la drun.rul cornunal, e zona de proteclie. Domnul consilier local Boghiu: eu
m-am uitat pe hartd, se poate scoate din PUG. Domnul consilier local $chiopu: trebuie
rezolvati pt'oblema, astfel se t-ace una romAneascS. Domnul consilier local Duchin: in
perioada in cale s-a construit, dumneavoastri erali in exerciliu, de ce nu ali blocat
exeoulia. Domnul Prirnar, loan G6rbacea: are autorizalie doar pentru Peco, anexa e fErd
autorizatie.
Dournul pregedinte de gedin16, Drugan Pctru: si se supund la vot, daci sunteli de
acold cu acest proiect de hotdrdre.
Se supune la vot, sc voteazi, se aprobi cu unanimitate, l3 voturi pentru.

- Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotirdre privind aprobarea
Planului de lucrdri dc intcrcs local, in fblosul comunitdlii care vor fl executate de cdtre
beneflciarii Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat; pentru acest proiect de
hotdr6re Comisia de specialitate nr.1, nr.2 qi nr.3 a Consiliului Local Hdlchiu a ernis
aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Domnul consilier' 1oca1 $chiopu: in comisie am adus
amendament sd se treaci qi vopsirc galduri in parcuri, intrelinere/curdfirc parcuri;
pdrerea mea cd ace;ti beneticiari nu sunt vizibili. Domnul viceprirnar, Drugan Petru:
nu vin toli odat5, de aceea nu sunt vizibili, dar fac activitati cu ei. Domnul cor.rsilicr
local $chiopu: trebuie sa fie vizibili, banii vin de la bugetul local? Dornnul Primar,
Ioan GArbacea: nu de la noi, de la judcl prin mandat poqtal. Domnul consilier local
$chiopu: si le dim gi alte lucriri. Dorlnul viceprimar, Drugan Petru: toaletare santuri
fac cu ei sdptamdnal qan{ulile spre Satu Nou qi Podul Bdrsei; rndturat frunze. Domnul
consilier loca1 $chiopu: ideea ara sd lle mai vizibili. Domnul consilier local Buraga: pe
strada Morii, 1a gtrand Eanlul de acolo e plin, sii se facd curat gi acolo. Domnul consilier
local Matei: cei dc la social mai pot lbce curat pe canalele apropiate localit[lii, dacA e
curat poate oamenii nu mai arunc6 gunoaie. Domnul viceprimar, Drugan Petru: eu nu
pot acopefi cu ei toate activitAlile, la orclc cc lc au dc clbctuat sunt multe activitAlile
care trebuiesc fdcute. Domnul consilier local Duchin: la primivard: vrem s[ venirn qi
noi benevol si facem impreund aceste activitAli; sagii aveau o zi anume in care se flcea
cul'at in toatA localitatea; printr-o astfel de acliune i-am responsabiliza ;i pe tineri si-qi
facd curat in fala casei Ei atunci gi Eco-Selv va merge rnai bine gi noi trdim mai bine,
trebuie sd firn flexibili in felul acesta se face scl.rirnbarea, poate nu ajungem sa punell
preq dar ar tl u r-r inceput. Domnul pre;edinte de Eedinli, Dlugan Petru: s-a incercat cu
qcoala, e greu; sd supunem la vot proiectul de hotdrdre dacd sunteli de acord.
Se supune la vot, se voteazd, se aprobd cu unanimitate, 13 voturi pentru.

- Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotir6re privind aprobarea
nurnirului de asistenli personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021;
pcntlu acest proiect de hotir0re Comisia de specialitate nr.2 gi nr.3 a Consiliului Local
Il5lchiu a emis aviz favorabil. Dor.nnul consilier local $cl.riopu: e mare diferenla dintre
list[ unde sunt inscriqi 23 de asistenli personali fald de 60. Domnul consilier local
Cllin: sunt doul liste 23+25 qi mai sunt inch 5 dosare in lucru, am discutat pe corrisie,
trebuie avut grijd sd nu depdgim acest numir de 60; in celdlalt tabel sunt cei care nu au
ncvoie de insolitor. Domnul consilier local Pal: cei cu handicap iqi manil-estd op{iunea
daci vor asistent personal sau doresc indemnizatie. Domnr"rl consilier local Cdlin: la
controale rispund direct I'elele de la comparlimentul asistenli socialI pentru intocmirea
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dosarelor, aEa am inleles la qedin{a pe Comisia 2. Domnul preqedinte de gcdinld,
Drugan Pctru: sd supunem la vot proiectul de hotdrArc dacd sunte{i de acord.
Se supune la vot, se voteazd, se aprobd cu unanimitate, 13 voturi pentru.
- Se trece la punctul 6 dc pe ordinea de zi Proiect de hotirAre plivind
decontarea cheltuielilor de tlansporl pcntru cadrele didactice si personalul didactic
auxilial navetist care iqi desfEgoari activitatea la unitilile de it.rv6fdmAnt preuniversitar'
de stat din Comuna l{dlchiu gi care se deplaseazd din alte localitSli, pentm anul bugetar
2021; pentru acest proiect de hotdrArc Comisia de specialitate nr. 1, nr.2 qi nr'.3 a
Consiliului Local Hilchiu a emis aviz favorabil. Domnul consilier local Cdlin: aici se
ret'eld la naveta cadrelor didactice, rutele BV-Hdlchir-r-Satu Nou; sunt doui variante
pentru clecontarca carburantului la magind personalA ori decontarea abonamentului, in
perioada on-line, nu se deconteazA transpoftul, suma e previzutd pe tot anul. Dornnul
consilier local Buraga: pe aceaqi r-r.rtd Bv-Hdlchiu am vdzut tarifc dif-crite. Domnul
consilicr local C61in: avem profesori care vin 3 zile din 5 pe sipt[mdr.ri, nu au norm6
intrcagd de aceea existd diferenld. Domnul consilier local $chiopu: in perioada
anterioard v-a ajuns bugetul alocat? Domnul consilier local C6lin: da, a mai si limas
pu1in. Tabelul e orientativ, pe an scolar"e o situalie diferitd de an bugetar, pdnd la
31.08. accstea sunt sumele care se cheltuie pc o luni intreagi. Dacd se vine doui
sapt6mAni la qcoalS i se deconteazi doar pe perioada deplasSrii. Dornnul consilier local
$chiopu: dacd vin cei de la RatBv? Domnul consilier local C51in: eu ca qi abonament
iar,r prelul cel rnai mic; Consiliul Local poate lua dectzia s6 sc 1'aci abonament pe
RAT.Dornnul consilicr local $chiopu: trebuie si decontdm la valoarea cea ruai micd.
Domnul consilier local Cdlin: da, aga este, iar cei care vin cr-r ma;ina personali nu au
dep[qit contravaloarea abonamentului. Domnul consilier local Buraga: dac[ existi
transpofi public pentru transporl metropolitan ce sc va 1ua in calcul? Domnul consilier'
local Cdlin: pretul cel mai sc[zut. Dornnul consilier local Matei: era bine sI n.rai t'ie o
rubrici cu cAte zile se lace naveta.
Domnul preEedinte de gedinli, Drugan Petru: sd supunem la vot proicctul de
hotdlAre dacd sunteli dc acord.
Se supune la vot, se voteazA, se aprobd cu unanimitate, l3 voturi pentru.

- Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotirdre privind aprobarea
cuantumului lunar al burselor qcolare qi al numdrului de beneficiar, pentru elevii din
invilimdntul preuniversitar de stat din Comuna Hilchiu, anul scolar 2020-2021,
semestrul I; pentru accst proiect de hotdrAre Comisia de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3 a
Consiliului Local IIilchiu a emis aviz favorabil. Domnul consilier local Cilin: a fost
en.risd o hotdrdre de Guvern cu bursa minim6 de 100 1ei, propunerea in consiliul de
adnrinistralie a tbst fhcutd in func{ie de bugetul disponibil, iar la an.2 din ploiect sc
rnen{ioneazd ci sumele au acoperire pcntru bugetul din 2020. Domnul consilier local
$chiopu: Comisia 3 a dat aviz f-avorabil cu 5 voturi pentru qi cu propunerea butsei de
studiu qi ajutor social si le majordm la 200 lei, si ne incadrdm in buget, s[ d[m burse
de merit doar 1a media 9,50- I 0. Domnul consilier local C5lin: criteriile sunt cclc
stabilite in lege, nu se pot rnodifica. Domnul consilier local Buraga: care este gradul cle
promovare la capacitate? Dornnul consilier local Cdlin: o rnedie se f-ace din 15 materii.
iar la capacitate sunt doui materii. Domnul consilier local $chiopu: cdnd putem
modif-rca cuantumurile'/ Domnul consilier local Cdlin: nu acum, cd nu am buget,
trebuie sd ne incadrdm in bugetr.rl aprobat; trebuie sd achit[m bursele la sfirqitul lunii
decen.rbrie pentru lunile septembrie, octombrie si noiernbrie. Domnul consilier local
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Duchin: rezultatele de la rnediul rural sunt mai scdzute decdt in mediul urban; urr
premiu de excelenli pentru cei care oblin 8,50 la evaluarea nalionali qi cei care in
timpul qcolii participa la olirnpiade. Dornnul consilier local Cdlin: anii anteriori s-a dat
prin HCL, pentru anul 2020-202\ sunt sistate toate concursurile scolare din primavara
nu s-au {inut olimpiade qcolare. Don'rnul consilier local Duchin: e bine cd s-au dat anii
anteriori. Domnul cor.rsilier local Jicoiu: eu an.r decis sd-mi donez indemnizatia pentlu
clcvii cale inva!6 foarte binc, cine mai vrea si mi se aidture; eu am pus banii din
indemnizalia de consilier local in plicuri gi i-an'r clonat la doi elevi, astlbl arn incuraja
elevii sE invele.
Dornnul preEedinte de;edinf5, Drugan Petm: eu spun cd cel mai bine ar fl sd sc
supund la vot proiectul de hotdrdre, in forma prezentatd.
Sc supune la vot proiectul de hotirAre, se voteaz6: se aprob6 cu unanimitate l3
voturi pentru.
Domnul pregedinte de qedin{n, Drugar.r Petru declari inchisi qcdin{a ordinard de lucrr.t
a Consiliului Local Halch iu.
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