JUDB,TUL I]RA$OV

CONSILIUL LOCAL HALCIIIU

PROCES VERBAL
incheiat azi, 19.02,2021 cu ocazia qedin(ei ordinare de lucru a

CONSILIULUI LOCAL HALCHIU

-

-

sinteza dezbaterilor
conform prevederilor art. 138 pct.( 13) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ

$edinla a fost convocatd de Prirnarul Comunci Hdlchiu, prin Dispozilia ur'.
n1t0.02.2021
Sunt prezenli: 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri locali in 1-ur.rc1ie, astf-el:
1. DRUGAN PETRU
- prezent
2. CALfN DANTEL-TEODOR
- prezent
3. BOLONT LE,VENTE
- prezent
4. TICOIU IOAN
- prezcnt
5.

6.
7.
8.
9.

MATEI PAUL-

VLAD

$CHIOPU CONSTANTIN-GIIEORGHE NEGULICMORICA - DOMNITA DUCIIIN ILIE
IO.BOGHIU ION
-

prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

ll.CRIZBA$ANRADU-ALEXANDRU -prezent
I2.DRUGAN
13.BURAGA

IONUT
ATILA

- prezent
- prezent

La qedinli mai participa 12 cetSleni qi Domnul Felie Alexandru din compaftimentul
Polilia LocalS pentru prezentarea Raportului de activitate
Secretarul Comunei Hdlchiu declar6 slatutard prezenla.
Domnul Primar, loan GArbacea: deschide qedinta ordinard cle lucru a Consiliului
Local Hdlchiu gi supune la vot aprobarea ordir.rii de zi. Domnul consilier local Duchin:
inair.rte a se vota ordinea de zi doresc sd aduc la cunoqtinfa Consiliului Local H[lchiu
prevederile art. 7 din Legea nr.5212003 a transparenlei decizionale, sE se rctragd de pe
ordinea de zi toate proiectclc pentru cA toate sunt acte normative si trebuia sd fle adusc
la cunoEtiinla publicului cu 30 de zile inainte. Secretarul Comunei Flilchiu precizeazd
cd sunt respectate prevederile legii, nu toate proiectele de hotdr6re sunt acte nonnative
cu aplicabilitate generald cu impact asupra tutulor cet[lenilor, avem doar taxcle de la
Eoo-Ser.', proiect care a mai fEcut obiectul dezbaterii gi in dccembrie 2020, acum este
doar o reanalizare a ploiectului de hotdrdre qi chiar qi pentru acesta a fost fEcutd
procedura de aducere la cunogtiinla publicului; Men{ionez ce acum suntem in etapa de
aplobarc a ordinii de zi, dur.rrncavoastr[ nu sunteti iniliatorul la toate pr oiecte de
hotir0ri sd dispuneli retragerea acestora de pe ordinea de zi iar in conformitatc cu
prevederile arl. 135 alin.7 qi alin.9 din OUC nr.57l2019 privind Codul administrativ
ordinea de zi se aprobi cu majoritate simpld, la propunerea celui care a cerut
convocarea consiliului local, in cazul neaprobarii ordinii de zi, nu se acordi
indcmnizalia pentru gedinla dc lucru - ceea ce insean'rnd cd nu se rnai line gedinta, se
pleacd acas6. Domnul consilier local Duchin: noi nu am venit pentru indemniza{ic, se
poate continua gedin{a de lucru a consiliului local, acesta este amendamcntul nostru a
FDGR dar si se mentioneze in procesul ver"bal punctul nostru de veder e ci toate
proiectele sunt acte notmative si trebuie s[ fie aduse la cunostinfa publicului cu 30 de
I

zile inainte de gedinla consiliului local. Secretarul comunei Hilchiu: am consemnat
cele precizate de dumneavoastri. Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: si se voteze ordinea
de zi, se supune la vot, se aprobd cu 9 voturi pentru gi 3 voturi irnpotrivr: Duchin,
Boloni gi Buraga. Secretarul comunei Halchiu: inainte de a incepe cu proiectele de pe
ordinea de zi, vd rog sd se supund la vot procesele verbale de qedin!6, astfel:

- Aprobarea Procesului verbal a consiliului Local Hdlchiu din

Eedinla ordinard de
lucru clin data de 18.12.2020; se voteazd, se aprobi cu 12 voturi pentru
- Aprobarea Procesulr"ri Verbal a Consiliului Local Hdlchiu din qedinla extraordinar[ de
indatd din data de 21.\2.2020 se voteazd; se aprobr cu 9 voturi pentru si 3 voturi
irnpotriv6: Duchin, Boloni Ei Buraga.
Secretarul comunei H6lchiu: incepem cu primul proiect hotdrarc, de pe ordinea de zi
1. Proiect de hotirdre privind alegerea plegedintelui de gedinl6; conform procesului
verbal din 06.11.2020 ali lost de acord in unanimitate ca fiecare consilier local sI
indeplineascii aceastd funclie prin lotalie, dupd ordinea din convocatorul acclei
qedinle azi urmeazd si fie preqcdinte de gedinld domnul cdlin Daniel 'I eodor.
Domnul consilier local Boloni: conform legii, exista o prevedere in codul
administrativ care plevede cd preqedintele de qedin{a se schimbi la propunerea
unei treimi din numirul consilierilor, eu il propun pe Matei. secretarul comunei
Halchiu: acum nu este vorba de o schimbare a preqedintelui de qedinld ci de o
numire pe o perioadi de trei 1uni. Domnul consiliel local Boloni: avem dreptul,
conform legii si numim preqedintele dc gedinli. Se supune la vot propunerea de
alegere a preqedintelui de gedinlS pentru domnul cdlin: se voteazd: 6 voturi pentru,
3 voturi impotrivd (3FDGR: Duchin, Bolo,i, Buraga), 3 votuli ablinere (Matei qi 2
de la Pro Romdr.ria: Boghiu, licoiu). Se supune la vot propunerea penlru Matei, se
voteazd: 6 voturi pentru; dornnul consilier local cdlin: eu imi dau votul pentr-u
domnul Matei. Secretarul comunei Hdlchiu: acest proiect de hotdrAre a trecut cu 7
voturi pentru domnul Vlad Matci. qi 5 voturi ablinere.
Domnul preqedinte de qedinli, Matei Paul-Vlad, deschide qedinga orclinard de lucru a
Consiliului Local Hdlchiu qi intreabi dacd sunt amendamenle scrise asupra proiectelor
de pe ordinea de zi. Dornnul consilier local $chiopu: nu avem amendirr.rente scrise,
dar plopun ca pe viitor la punctul divcrse de pe ordinea de zi sd fie precizate aspectele
care urmeazd a se discuta, si firn pregatili asupra problemelor. primarul comunei
Hilchiu: incercdm pe viitor sE consemndm. Secretarul comunei Hdlchiu: s-a evitat
consemnal'ea acestora pentru a nu se interpreta c[ dacd nu sunt inscrise in proiectul
ordinii dc zi, nu se vor mai discuta; azi la punctul diverse avem: cele dou6 proiecte cle
hotilAri 1) digitalizarea qi 2) investilii si misuri de sprijin pcntru activitatea de
salubritate - urntare a Planului de misuri al Consiliului de adrnir.ristra{ie al Sc RcoServ, pe care le aveli la dosar,, deasernenea cererea d-nei Ar"su care solicilr ajutor

linanciar pentru 50 de ani de c[sitorie la care s-a fbrmulat rispunsul din par-tea
executivului cu nr". 596/25.01 .2021; cel'el'ea d-lui Dogirescu la care d-l Ilea a formulal
rrspunsul in 08.02.2021; nu sunt la dosar pcntru ca au apdrut dup6 erniter.ea
convocatorului : dar se vor discuta, daci sunteli de acord: raportul de activitate al
poli!iei locale, cererea d-lui Ionitd valericd la care s-a fbrmulat rispunsul
1097112.02.2021; am invitat cele doud persoane pentru r-ezolvarea pe cale al.riabili a
PUG-lui, si mai estc o solicitare Ei o instiinlare din paftea Asocialiei Crcscitorilor de
Vaci inregistratd sub nr.1345119.02.2021. Domnul consilier. local Boghiu: de ce nu s-a
pus in ordinea de zi proiectul cu digitalizarea? Domnul consilicr local
$chiopu: am
fbst infbrmat cd o parte din misuri sunt deja implementate altele urmeazd sd se

implementeze. Domnul viceprimar, Drugan petru: eu vin cu propunerea sa incepern cu
proiectele de pe ordinea de zi la care sunt cetdlenii prezcnti in sal6. Domnul consilier
local $chiopu: da, ar fi o idee foarte bund, s6 nu linem in sali oamenii interesali doar
de anumite puncte. Domnul preEedinte de gedinla, Matei paul-vrad: sd supunem la vot
aceastd propunere luarea punctelor de pe ordinea de zi cu prioritate pentru care sunt

prezenti in sala cetitenii. se voteazd. se aprobi cu unanirnitate de voturi pentru.
Incepem cu pct. 14 de pe ordinea de zi pcntru care este prezent clomnul Rah[ia1 si d-na
arhitecl Didona.
- Sc trece Ia punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotilrAre privind modificare
pa\iald PUZ HCL 2612018 cu zon6 pentru turism, funcliuni complcmentare qi
agrement, DN 13-krn 12+699 - reanalizare; domnul preqedinte de
;edin1d, Matei
Paul-Vlad dd citire proiectului de hotirAre. Domnul Rdhdian: am fost surprins sd aflu
cd Hdlchiul nu mai doreqte aceasti investilie, cu toate ci anul trecut s-a aprobat
oprltlnitatea gi noi am investit in documenta{ii qi am oblinut toatc avizele necesare
aprobdrii acestei lucrdri. Doamna arhitect: PUZ-I anterior era mai relaxant, acum sunt
mai delimitant Ei chiar restrictive condiliile de ocupare a tcrenului, nu se aduce poluare
zonei qi se reglernenteazd circulalia rutierd, zona clc amplasare este chiar 161gd canal.
Domnul consilier local Dr"rchin: aceste proiecte sunt foafte bine venitc, in ce sens
dezvoltarea aceasta vine in intAmpinarea zonei industriale? Noi considerdm ca aceea
zoni poate fi o zond industriali, si comasim zona sd fic mai atrdgdtoare pentru
investitori. Domnul Rdhiian: am vrut s6 fac parc logistic, zona e zona iv, liniile sunt
pe calalti palte; nu sunt locuinle, e o funcliune foarle clari. Domnul consilier local
$chiopu: comisia 3 a dat aviz nefavorabil, ne vom exercita votul in funclie de rnodul
de susfinere a proiectului, avind in vedere c6 modiflcarea prJZ-ld e pentru turism, ar
h"ebui detaliate funclionalitblile, poate ci apare o piscind nu numai hotel pi atunci se
modifici zona industriali. D-na arhitect, Didona: propunerea urbanisticd se incadreaz6
in direclia de dezvoltare a zonei. Criteriile principale dc organizare arhitecturalurbanisticd au fost unn6toarele: schimbarea destinaliei terenului din zond unitali
industriale: hale, depozite, birouri, zona circulatii, zona protecfie drumuri
Ei canalc
funciare in zond pentru turism, tuncliuni complementare, agrement qi zond de prestiri
servicii, comert, depozitarc de mici dimensiuni qi o zonr verde, al-erenti ciilor de
comunicalii. Zona pentru turism qi tuncfiuni complemenare propus6 cuprinde
urmdtoarele utilizdri admise: hoteluri, minihoteluri, pensiuni; restaurantc, baruri,
cof-etarii, cafenele; comer! cu amdnuntul: mini-market-uri; clddiri administrative cu
birouri gi spalii mici de depozitare inglobate in aceste clddiri; parcaje la sol; spalii
libere pietonale. Utilizdri intelzise: locuir.r!e individualc si i,rcne gospoddrcqri;
aotivitalile productive care permit poluarea aerului, apelor. sau tbnicd peste limitele
admise de legislalia de rnediu sau care permit perlulbarea activitAlilor qi a confbrtului
vccindtalilor peste limitelc admise; platfbrme cle precolectare a degeuriior urbane car.c
si degradeze solul qi peisajul; construcfii provizorii de orice natura, cu exceplia cclor
pentru organizare de Eantier pe durata existen[ei qantierului. Domnul consilier local
$chiopu: avem funcliunea descrisd qi detaliatd de cloamna arhitect, dar dacd apare
altceva? Domnul Rahaianu: proccdura s-a llcut cu cc avcm voie gi ce nu avcln voie, eu
cred cd putem face lucluri frumoase aici. Domnul consilier local Duchin: sd nu se
transfbnne in liotel pentru tirist. Domnul plesedintc cle gedinf6, Matei paul-vlad: alte
discufii? Dacd nu, se se treaca la vot, se voleazd, se aprobd cu 9 voturi pentru qi 3
voturi ablinere (Buraga, Duchin Ei Boloni).

Domnul pregedinte de qedin15, Matei Paul vlad: pentru aceasta gedin{d au fbst
invitate qi sunt prezente in sala cele doud persoane pentru deblocarea pUG-lui, dacd
sunteli de acord sd le ddm cuvantul. Domnul consilier local $chiopu: noi nu avem
avizul de la Transelectrica, s-a blocat PUG-I cu toate demersurile iniliate de aceea
r'-am chemat sb cunoaqtem pirerea dumneavoastrd qi cum putem debloca pe cale
amiabilS aceastd situalie? Domnul $tetan Maxim: eu sunt reprezentantul dornnului
MecleE, construclia este pe persoand fizicd qi nu pe JA petrol. c6nd s-au fbcut
construcliile era alti legislalie; acum sc face distinclia intre case de locuit si nelocuite,
un gard gi un depozit; cred cd s-au lespectat legile, actuahncnte dorinr sd intrdrn in
legalitate. Dornnul consilier local $chiopu: depinde toatd comunitatea de deblocarea
situatiei creatd. Domnul 'lcrci: eu am un zid, cdnd am construit aveani 17,5 m acum s-a
rr.rodit'icat legea la 25 rn, dupi 20 de ani. Domnul consilier local Boghiu: a{i spus cd s-a
modiflcat legea, construcliile sunt legale in legea veche?sau nu ati respectat nici pe
legea veche'? Domnul $tefan: construclia nu e cu lundatic, nu a lbst nevoie de
autorizatie, t-aptele sunt prescrise. Domnul preEedinte de gedin{i, Matei: suntcli de
acold s[ le mutali in alt5 parte, dacd acelc construclii sunt provizorii'7 Domnul $tefan
Maxim: voi lua legdtura cu reprezentantul qi vi vom comunica rispunsul. Domnul
Terci: la mine e un zid pe terenul meu, e deranjant acum dupi 20 de ani pentm
Transelectrica. cand am construit am oblinut aviz de la consiliul Judelcan nu de la
Primdrie, e vorba de o copertind
Domnul preqedinte de qedin16, Matei Paul-vlad: daca tot suntem la punctul
diverse, sd-i ddrn cuvdntul si doamnei Arsu.
- Doamna Arsu: cererea nr.812103.02.2021: am primit un rdspuns din parlea
primiriei, sunt nemullumitS de rdspuns, eu consider cd este o discri6inare intre
locuitorii comunei, qi eu in anul 2020 am irnplinit 50 de ani de la cdsitoric qi de 21 de
ani locuiesc in aceastd comund. Domnul Primar Ioan G0rbacea: am dat hot[r.6re anul
trecut, doamna nu se incadreazi in prevederile acestei hotdrdri, nu s-a c6s6tor.it la
Hilchiu, noi avem evidenla doar a celor cdsdtorite la noi; au mai fost qi alte cazuri
familia Eremia care pdnd la urmd a inleles ca nu poate benelicia; noi la primdrie nu
avem evidenla celor c[sdtorili in afara comunei Hilchiu. Domnul consilier Boloni: ar
trebui modifrcat HCL gi si-i acorddm si acestei familii. Domnul primar, Ioan
G6rbacea: anual s-a emis hotdrdre, hotirdrea de anul trecut nu se mai poate rnodifica.
Domnul consilier Jicoiu: va fl discriminatoriu dacd aprobdm cazul doamnei, pentru
alte persoane cum ar fl Eremia. Domnul consilier local Duchin: nu rezulti o situatie
pentru aceste persoane eligibile'? Domnul Primar, Ioan GArbacea: nu avem, exist6 doar
Registr-Lrlde ca sir to rii.
Domnul preqedinte de gedin!6, Matei Paul Vlad: avern in sali t'eprezentangii societdtii
Eco- Serv,, dacd sunteli de acord, trccem 1a punctul 7 de pe ordinea de zi.
- se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi - proiect de hotirdre privind
modificarea qi ajustarea tarifelor la activitdlile specihce de salubrizare practicate de
cdtre SC ECO-SERV Il5lchiu SRL incep6nd cu I rnartie 2021 reanctlizare; Domnul
preqedinte de qedin16, Matei Paul vlad dE citile proiectului de hotdrare. Domnul
consilier local Duchin: acest proiect de hotdrdre nu respectd preveclerile art.7 clin lcgea
transparen{ei decizionale, nu a trecut tennenul de 30 zile de la inregistrarea acestuia.
Sccretarul comunei Hdlchiu: acest proiect a mai fost discutat qi in Eeclinfa anterioard,
acum este o reanalizare, a fost adus la cunoqtiinla cetilenilor conform Anunlului pe
care il aveli 1a dosarul de gedin{d. Domnul Ilea din partca Sc Eco-Serv: urmare a
disculiilor de la Eedinla din decembrie 2020, am lecalculat tarifele, este o r.canalizare

pentru ca s-a greqit la calculul cu taxa pentru economia circulard. Dacd vrcli sa fi{i
populiqti. il facem la 6lei, cine suportd diferenla de tarifJ Domnul consilier local
Buraga: am infeles din qedinla extraordinarI din 2ldecembrie 2020 ci se curnpari
odntar. Domnul consilier local Duchin: sd se menlind la 12,62, sd nu se includd costuri
legate de sait, asocialii qi aitele, pirerea mea este cd trebuie aprobate doar costur.ile de
produclie. Dornnul Primar, Ioan Gdrbacea: toate costurile se reflectl in tarif; planul
AGA pc care il aveli la dosar prevede suma cle SOOmiilei pentru investilii pe patru ani.
vorn intocmi bugetul 1ocal, o sd vedem cat putern aloca pentru salubritate; neavind
bani, nu ai de unde sd dai, ne vom limita la c6t avem. Domnul consilier local Duchin:
nu trebuie amcstecat costul de produclie cu investiliile. Domnul consilier local Ticoiu:
sunt prevdzute costurile, dacd nu sunt fundamentate suficient, s6 ne explice
doamnele
administrator de la societate. D-r.ra Hordean: in calitate de adrninistrator la Eco-Scrv vd
pot spune ci ne oblig[ legea sd avem sait-ul instituliei, sI publicdm infbrmalii, c oUG
109 a corporaliei, Legea penh"u achizilie, aceastd diferenta de tadf acoperi cu greu
costul, am inclus scIM, controlul financiar. prevenliv; societatea trebuie sd
externalizeze aceste servicii. Dornnul consilier local Duchin: din 6 ianuarie nu s-a mai
publicat nimic pe sait-ul Prirnirici. Dornnul Primar, Ioan G6rbacea: nu face obiectul
proiectului de hotdri.re Ei societatea trebuie si aibi sait. Domnul consilier. Iocal Cdlin:
sait-ul e leglementat dc legislalie, toate institufiile trebuie sd aive buton special pentru
persoanele cr'r dizabilitali. domnul consilier local Boloni: sunt cheltuieli cu
saiariile,
3lrniilei terle persoane ce inseamnd alte cheltuieli? D-na ciorclaq, in callitate de
administrator la Sc Eco-Setv: aici intrd consumabilele, sacii. Dornnul llea: Holornei
colecteazd in Apala o zi pe siptimAni. Domnul consilier local Boloni: prirnarul
v6
obstructioneazd activitatca? nu vd ajutd? cd aqa se vorbeqte in tdrg. Domnul Matei:
rcf-eritor la persoanele care nu plitesc taxa de gunoi cd nu au contraJt, vreau o
situafie
concrcti. Domnul Ilea: avem 90 de persoane din care 6l in Satu Nou I6rd conlract; cei
rcstanfieri sau fdrd contracte nu le voi rnai lidica gunoiul. Domnul consilicr local
$chiopu: nu e o solu{ie, se vor umple cimpurire de gunoaie. Domnul consilier local
Boloni: eu propun ca hotdrit"ile date pentru societatc si he imputepricit viceprimarul.
Domnul Prirnar Ioan GArbacea: vom l-ace o con.risie pentru receplia lucrdrilor, pr.imarul
e ordonatorul de credite. Domnul consilier local Buraga: sd se fac6 alte activitdli.
Ei
Domnul Primar, Ioan GArbacea: mai face lucrir i c[tre primdrie. Domnul consilier local
Buraga: ali licut lucriri la ganlul de pe DJ, a1i primit bani sau a l,ost voluntariat?
Domnul Ilea: le-am licut la comanda primiriei, am primit bani. Domnul Matei:
primiria, qcoala are contract? Domnul Ilea: da s-a incheiat contract cu prirr.rdria si
cu
Ecoala. f)on.rnul Matei: rigola la Satu Nou pc paftea dreapti, pe oeit, sd se l'acd
pietruirea tot de dumneavoastrd; tarifele sunt aduie la cunosiiinla publicului de
c6tre
societate? Domnul consilicr local Buraga: au fost cazuri cu moloz si nu afi
onorat
cererea cetdfenilor. Domnul llea: zidur"ile nu am unde sd le cluc, cele mici le-arr.r
riclicat

inlotdcauna.
Domnul preqedinte de gedinld, Matei paul-Vlad: dacd sunteli de acord

si

supunem la

vot proiectul de hotdrare. Se supune la vot, se voteazi: 9 voturi pentru; 3 voturi

ablincre (Duchin, Boloni, Buraga).
Domnul prcgedinte de qedin$, Matei paul-Vlad: in sali mai este domnul Felie
din
partea Poliliei Locale, dacd sunteli de acord sa_i d6m cuvdntul pentru prezentarea
Raportului dc activitate pe anul 2020
Dornnul Felie: Politia I-ocala Halchiu tace parle din aparatr,rl dc specialitate al
primarului, este format din 5 agenti ocupand functii publice specifice de politie
locala

si sunt sr"rbordonati direcl primarului.Incepand cu data c1e 16.03.2021 Politia Locala se
suhordoneazn ditect Politiei Nationale, pe toata perioada pandemiei pr.in ordinul
Ministrului Adrninistratiei si Internelor.Politia Locala Halchiu isi desfasoara activitatea
in ture de 24 oTe, efectuand aproximativ 192 ore lunar din care 40 - 45 % efectuate
f'ara sa benef-rcieze dc libel sau plata ore suplirnentare. Patrula flild formata cloar
dintr-un singur agent. Pe timpul noptii activitatea prioritara esle paza prin supraveghere
si verit1care periodica a obiectivelor de interes public. Doar in cazuri deosebitc, la
solicitarea cetatenilor sau a patlulei Politiei Nationalc intervine la locul solicitat. politia
Locala I{alchiu are ca obiect de activitate urmatoarele:
- sa previna, sa combata, sa asigure ordinea si linistca publica
- sa asigure protectia si sa insoteasca reprezentantii primariei s-au al altor persoane
publice cu functii de control sau alte activitati speciale
- sa previna distrugerea si sustragerea de bunuri din incinta obiectivelor turistice de
irrteres public si privat.
- previne si ia rnasuri impotriva persoanelor care savarsesc fapte de natura sa tulbure
ordinea si linistca publica s-au distrug, sustrag bunuri.
- sa asigure verificarea pcriodica a obiectivelor si a bunurilot de interes public si privat
- pe linia disciplinii in constructii sa verifice existenta documentelor privind autorizatia
de constructie
- sa previna, sa combata si sa sanctionezc abandonarca, depozitarea deseurilor,
gunoaielol pe domeniul public, rraluri dc rauri, santuri etc.
- sa puna in aplicare Ilotararile Consiliului Local
- sa raspunda cu fermitate la sesizarile primite din partea cetatenilor comunei
- sa verifice zilnic persoanele aflate in autoizolare la dimiciliu de pe raza comunei
Halchiu pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19.
- sa verifice si sa aplice sanctiuni confbrm Legii nr. 55/15.05.2020 privincl respectarea
masurilor de prolectie in spatiu public aflat in interior sau exterioi prin porlul rnastii
obligatoriu si pastrarea distantei de 1.5 m.
In perioada 01.02.2020 - 19.02.2021, politia Locala a desfasurat urmatoarele
activitati:
-a asigulat ordinea si linistea publica pe raza Comunei llalchiu astfel:
- s-a intervenit la 35 sesizat'i directe de catre cetateni, catle Politia Locala privincl
ordinea si linistca publica si conflicte in familie
- s-a intervenit la 70 sesizari 1 12 retransmise de catre Agentul Postului dc politie
Nationala, din care la aproximativ 60% din cazur, am actionat singuri.
- s-a intervenit la 6 incidente ruticre
- s-a intenzenit la 5 sesizari privind pasunatul ilegal pe terenurilc agricole
- au fost 2 cazwi in care am gasit om cazut, n.rajoritatea fiind in staie de ebrietate
- s-a intervenitla9 cazuri de persoane cu probleme psihice
- s-a veriflcal peliodic fosta groapa de gunoi si rnalurile raurilor si a drurnurilor de
camp pentru prevenirea si impiedicarca abandonarii gunoaielor.
- s-a insotit personalul compaftimcntului de Asistenta Sociala la 26 anchete sociale.
- s-a insotit compaftimentu de Urbanism in efectuarea a 23 cle verificari in clomeniu.
- s-a intervenitla23 cazurt de violenta in familie:
- s-au verificat zilnic persoanele af'late in autoizolare la clorniciliu pe taza comunei
Halchiu si au fost intocmite procese verbale;
- s-a intervenit pentru localizarea si stingerea a 6 incendii pasune
- s-au legitimat 1 85 de persoane

- s-au intocmit 40 de avertismente scrise
- s-au aplicat 3 sanctiuni contraventionalc ( amenzi).
Politia Locala recunoaste ca nu a reusit sa previna si sa combata in totalitate
distrugerile de mobilier din parcuri si locuri de joaca si abandonarea de deseuri si a
gunoaielor menajere in locuri publice, fiind un minus in activitate care se poate pune
pe perimetrul tbafte mare de patrulare si numarul fbarle mic de Agenti ai politiei
Locale. Cu toate aceste minusuri considcr ca activitatea Politiei Locale s-a desfasurat
in bune conditii, tinand cont ca Patrula Politic Locala cste constituita din doar un
singul agent si nu de cel putin doi agenti confbrrn legii.
Domnul preqedinte de qedinp, Matei paul vlad: s-a dat o lege prin care se prevede
rechizilionarea autoturismului cu care sc prinde cu depozitarea ilegala a gunoaielor.
Domnul Felie: practic e foartc greur cu un singur orl pe patruli. Domnul consilier local
Buraga: conform art.7 din Legea 155/2010 atribu{iile polilia Iocala are atribulii
;i in

domeniul circulaliei pe drurnurile publice. Domnul Felie: pentru circulatie rutieri
trebuie curs de califlcare, trebuie si liu autorizat. Patrula se fice conform legii cu doi
oameni. Domnul consilier local Buraga: legca prevede ci polilia locald constatd
co,traven!ii Ei aplici sancliuni pentru incdlcarea nor-rnelor iegale privind oprirea,
stafionarea, parcarea autovehiculelor. Domnul consiliel local Boghiu: nu are structura
necesar[, nu se incadreazb in normele de aplicare ale legii. Domnul Felie: cei
de la
nalionalS sunt autorizati. Domnul preEeclinte de qeclin!6, Mitei Paul-Vlad: vd
trebuie alt
curs? Domnul Fclie: da, momentan ne desfEsurim activitatea mai mult pe ordine
publici qi pazd. Domnul consilier local cdlin: putem veni in sprijinul lor cu setul de
proceduri pe SCIM. Domnul consilier local schiopu:ne intereseazd aceasta problemd,
dar dumneavoastri nu puteli face nimic, nu avefi structuri, nu autorizare; avem doui
posibilitdli: 1) reorganizare, dar sd vedem cu ce costuri; actualmente nu avem nici
linigte nici ordine public6. Domnul primar, Ioan GArbacea: inilial am avut 10 oameni,
dar conform legii existd prevederea de un polilist local la iooo a. locuitori, cu 5
oarneni nu se poat f'ace toate activitdlile; ar trebui sd se facd impr-eund cu cei
de la
nafionald. Domnul consilier local $chiopu: in alte comune fur.rclioneazd bine gi
f6rd
polilie locali. Domnul consiliel local Buraga: tr.ebuic sr-qi merite banii. Dornnul
consilier local $chiopu: la buget trebuie sd gtim exact cdt ne costA aceast6 activitate;
trebuie sE nc gindin.r la cheltuieli, lOOmii de euro e o sumd. I)orrnul preqedinte
de
qedinla, Matei Paul-Vlad: n'rullumim domnului Felie pentru raporlul
de activitate. Se-i
ddm cuvantul qi doamnei Balogh. Doamna Balogh: pdrinlii ,rei sunt din H6lchiu,
din
2009 am depus cereri pe Legea 15 gi nu am primit ieren, sunt l1 cereri p6ni
in anul
2013. Secretarul comunei Hilchiu: momentan nu avem teren pe lldlchir.r, daci dorili in
Satu Nou. Doamna Balogh: nu, eu doresc pe Hdlchiu.
Domnul preqedinte de qedinli, Matei paul vlad: claci sunteli cle acord incepcm
cu
proiectele de hot6rdri de pe ordinea de zi, am r.Imas la puntul 2.
- Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotdrAre pentru constatar.ca
incetdrii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului pal
Gyula
prccum qi vacantarea locului de consilier local in cadlul Consiliului Local
al Comunei
Hdlchiu; prezitd domnul preqedinte de qcdin!6 proiectul dc hotdrare si rnentioneaza
ci
pentru acest proiect de hotdl0re s-a emis aviz favorabil din partea comisiei
de
spccialitate nr.3. Se supllne la vot se voteazd, se apr.ob6 cu l2 voturi pentru.
- Se trece la punctul 3 tle pe ordinea de zi - proiect de hot6r6ie privincl Releaua
scolari a comunei Hdlchiu ce va functiona in anul qcolar 2021-2022i prezitadomnul
prcqedinte de qedin!5 proiectul de hotir0re si rnenlioneazi ci pentru atest proiect
de

hotdrAre s-a etnis aviz favorabil din parlea Comisiei de specialitate
nr.2. Donnul
consilier local cilin: in calitate de preqcdinte al comisiei nr.2, vi pot comunica
cd
pentru acest proiect de hotdrAre s-a cmis aviz aforabil cu 5
voturi plntru, dacd aveli
intrebdri, va raspund, Domnul consilier local
$chiopu: adresez public felicitdri pentru
clipul
cle qcoald. Domnul consilier local Cdlin: o si tralsmit mullumirile
-prezentat
domnilor" profesori qi elevilo. care au ficut clipul. Se supune la
vot proiectul de
hotirirc, se voteaz[, se aprobi cu 12 voturi pentru.
- Se trece la punctul 4 de pe ortlinea d,e zi Proiect de hotdrAre privild
stabilirea
costului mediu lunar de intre{inere gi a contribuliei lunale de intrelinere
datorate de

benefrciarii serviciilor acordate

in cornplexul de servicii sociale Centrul Social
Sf.Nicolae - Locuin{e protejate; prezintd dornnur preqedinte
de gedinld qi menlioneazd
cd pentru acest pl'oiect de hotdrire s-a dat Aviz lavorabil din parlea
Comisiilor. dc
specialitate nr.1 qi nr.2. Dornnul consilier local C6lin: Cornisia 2
a emis Aviz favorabil
cu 5 v.turi pentru. Domnul viceprirnar, Drugan petru: in calitate de preqedinte
al
Comisiei de specialitate nr.1 vb pot comunica cd s-a cmis Aviz l.avorabii
cu 3 voturi
pentru gi 1 vot ablinere. Dornnul_preqedinte de qedin!6, Matei paul
vrad: disculii asupra
acestui proiect de hotbrdre, sunt'? aveli cuvAntul. Domnul consilier
local Buraga: suma
de 401 1 lei e total? Domnul primar, Ioan Girbacea: da. Domnul
consilier local Duchin:
a9 fi dorit o detaliere cu sumele, noi vedem sume dar poate
sr"rnt rnai mari; c6t suportd
bugetul local pentru fiecare cdsuld? noi suntem responiabili de
buget. Domnul primar,
Ioan Gdrbacea: nu avem contorizare pe fiecarc cdsufd, avem
un caicul estirnativ pentru
utilitdlile din fiecare cdsuti. Domnul consilier local
$chiopu: existd o firmi din Braqov
care vrea sd facd activitili. Domnul primar, Ioan Gdrbacea: la 3 i
decembrie s_a
incheiat monitorizarea, nu mai suntem obligali s6 acorddm gratuit
aceste ser.vicii.
Domnul consilier local Roghiu: de ce sc voteizi inaintea bugeiului?
Domnul primar,
Ioan GArbacea: acum stabilim costurile pentru beneficiar.i. Domnul
consilier local
Boghiu: avem beneficiari din con.runi? Domnur primar, Ioan GArbacea:
cla, avem un
cuplu. Domnul preqedinte dc qedinli, Matei paul vlad: goale cite
sunt,/ Domnul
Primar, Ioan Gdrbacea: doud momentan. Domnul consilier Lcal
cdlin: in comisie s-a
discutat, se va da prioritate in cazul in care existd cereri din partea
celor din Comuna
Hilchiu. Dornnul viceprimar, Drugan petru: in raporlul de specialitate
<loamna Helga a
incercat si expund conlinutul arlicolelol din lege. Domnul consilier
local Boloni: dacd
nu mai suntem monitorizali, in.seamnd ci putcm tbce orice acolo.
Domnul primar, Ioan
Girbacea: nu orice, confonn licenlei de funclionare, controale se fac
in continuare de
la AJPIS si veritice dacd serviciile sociale sunt acordate
conform standardelor.
Se supune la vot proiectul de hotirdre, se voteazd, sc apr.obd cu
9 voturi pentr.u,
3 voturi abliner.e (Boloni, Buraga, Duchin)
- Se trece la punctur 5 de pe ordinea tre zi proiect cre hot6r6rc pentru
_
aprobarea
Raportului pe Scmestrul Il anul 2020 privind evaluarea activitaii
asisienlilor personali
ai persoanelor cu liandicap grav;Dornnul consilier local cdlin: 'pentru
acest proiect de
hotirdre Comisia de specialitate nr.2 a Consiliului Local Halchiu
a emis aviz favorabil.
Dom,ul preqedinte de qedinli, Matci paul vlad: intrebdri? Dacd nu
sd se supund la vot.
Se supune la vot,, se voteaz6, se aprobd cu uer*i*i*e{e, g votur-i p*trr,
3 voturi
abginere (Boloni, Buraga, Duchin).
- se trece la punctur 6 cle pe ordinea de zi proicct de hotirare
pentru aprobarea
_
Planului anual de acliune privind serviciile sociale pentru anul 2021.;
Dornnul consilier
local.Cilin: pentru acest ploiect de hotdr'dre Cornisia de specialitate
nr.2 a Consiliului
Local Hdlchiu a emis aviz favorabil cu

4 voturi pentru, t uot ,u1inoe.

Don.rnur

consilicr local Duchin: care sunt legdturile dintre aceste acfiuni? Domnul consilier
local $chiopu: acest plan, inseamni o insugire de acgiuni, p"irerea mea.Domnul
consilier local Buraga: evaluarea locuinlelor din Satu Nou, pentru Hdlchiu avel.r?
Domnul Primar, loan GArbacea: identificare teren sd construim asemenca locuinte si in
Hdlchiu; am vorbit la receplia finald cu cei de la ANL, vedem dacd se poate, o sd
facem.
Se supune la

vot, se voteazi: 5 voturi pentru (cilin, crizbdqan, Negulici, Drugan
Ionu!, Drugan Petru), 6 voturi ablinere (Bolo,i, Buraga, Duchin,, Matci, Tic;iu.
Boghiu), I vot impotrivd (gchiopu)
- Se trcce la punctul 8 de pe ordinea de zi Proiect de hot5rdr e privind aprobarea
casdrii unor mijloace fixe Ei obiecte de inventar urmare a rezultatclor inventarierii de la
31.12.2020; prezintd dornnul preqedinte de qedinld, Matei paul Vlad proiectul de
hotdrare; Domnul viceprimar, Drugan petru: in calitate de pregedinte al comisiei de
specialitate nr.l vd pot spune cd s-a emis aviz favorabil cu 3 voturi pentr.u si I vot
ablinere. Domnul consilier local Duchin: avem aproximativ Tmii dc euro sd lc
distrugem, e o mdsuri cinici, ar trebui gdsitd utilitatea lor, si existe o comisie si
velificc bunurile gi numai dupd aceea sd se dispuni . Domnul consilier. local: Matei:
magina de spdlat Beko? Domnul Plimar, Ioan GArbacea: da, esle de la centrul social, nu

mai funclioneazd; valorificarea se va face doar la centrele specializatc. Domlul

consilier local ficoiu: sumele sunt cele iniliale, sau rdrnase? Domnul primar, Ioan
GArbacea: sunt valorile din contabilitate. Domnul consilier local Duchin: motopompd 5
lei, cred cd e suma rdmasd. Dornnul consilier local $chiopu: cea mai mare valoare c la
Polilia locali si PSI. Domnul consilier' local Drugan lonul: unitatea pc e dcf-ectd?
Domnul Primar, Ioan G6rbacea: da, este de la contabilitate. Domnul consilier local
cdlin: nu se rneritd sd le repali. Domnul preqcdinte de qcdinfd: s6 se supund la vot

proiectul dc hotarare. daca sunteri de acorcl.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre, se voteazi: sc aprobd cu tmadrni"tate 9
voturi pentru, 3 voturi ablinere (Duchin, Buraga, Boloni).
- se trece la punctul 9 de pe ordinca de zi - proiect de hotdr6re pentru infiinlarea,
reorganizarea, organigrama si numdrul de per-sonal ale Serviciului voluntar pentru
Situalii de Urgenld al cornunei H[lchiu, judelul Brasov; prezintd c-lomnul preqedinte de
qedin!6, Matei Paul vlad proiectul de hotdrare. Domnul consilier loial gchiopu:
Comisia de specialitate nr.3 a acordat aviz t-avorabil gi anl formulat dou6 intreb6ri: l)
specialiqtii sunt remunerali? Domnul primar, Ioan G0rbacea: nu, nu sunt remunerati.
Domnul consilier local $chiopu: a doua intrebare: consilierii locali pot fi voluntar.i?
Domnul Primar, Ioan Gdrbacea: da. Domnul consilier-local
$chiopu: trebuie o dotare
minimd gi un minim de instruire. Domnul prin.rar, Ioan Gdrbacca: ia, pentru dotare sc
asiguri echipamentul de protecfie iar instruirea se va t'ace cle ISU Brasov. Domnul
consilier local Matei: sd se lind cont de vdrstd, si se aleagd cei rnai tiner.i. Domnul

consilier local $chiopu: Regulamentul e bine licut, imi place, f'elicitiri.Domnul
consilier local Duchin: gi mie imi place acest regulament; de masina de pompieri ce se
mai qtie? Don.rnul Primar, Ioan GArbacea: e datr pe SICAp pentru achizilionare.

Domnul consilier local Duchin: trebuie qofer? Dornnul viccprimar., Drugan petru: avem
5. Domnul plegedinte de qedin!6, Matei paul Vlacl: dac6 sunteli de u.oid ,i se supund
la vo1, acest proiect de hotirAre.
Se supune 1a vot proiectul de hotirdre,, se voteaz6: se aprobd cu ulmsi+i+a+e I l
voturi pentru, 1 vot ablinere (Domnul consilier local Buraga trebuie persoand

competentd).

- Se trece Ia punctul l0 de pc ordinea de zi Proicct de hotdrAre privind
clesemnarea
membrilor Corrisiei pentru evaluarea pelformanlelor prol'esionul" in,liuiduale ale
secretarului general al Comunei Hdlchiu; Domnul preqedinte de qedinld, Matei paul
Vlad dd citire proiectului de hotdrdre si mentione azE cd ar trebui nominalizali
doi
consilieri locali, sd se faci nominalizdrile. Domnul consilier local Buraga:
eu il propun
pe domnul Duchin. Domnur consirier local cdrin: eu il propun
f"'o.rgan roru1,
doamna consilicr locar Negulici: eu il propun pe Boghiu, rio-nut
consilier local
crizbdgan: eu ii propu, pe Drugan petn.r; domnul'consirlr tocat euraga:-eu
il propu,
pe $chiopu. Domnul preEedinte de gedi,!d: av6nd in vedere ci sunt
rnai multe
norninalizdri, sd supunem la vot nominalizirile; cine este pentru domnul
Duchin? Se
\roteazd, 3 voturi pentru. cine este pentru domnul
$chiopu?-Se voreazd,4 r,otur.i pentru.
cine este pentru domnul Drugan Ionul? Se voteaz6, 6 voturi pentru. cir.re
cste pentru
domnul Boghiu? Se voteazd,4 voturi pentru. Domnul preqedinie
de gedi,ti, Matei paul
VIad: avem o nominalizare cu 6 voturi gi doui nominaliziri cu'4 voturi.
Domnul
co.silier local $chiopu: eu ma retrag din propu,ere, sd rdrndnd dom,ul
Druga, Ionul
domnul Boghiu. Se supune la vot proieciul de hot6rdre, cu cele doui nominaliz[ri, 5i
Se
voteazd, se aprobi cu 9 voturi pentru,3 votu.i i,rpotrivd (Duchin,
Bolo'ri, Buraga).
- Se trece la punctul lI de pe ordinea de zi Froiect de notarare p.iuinJ
rectillcarea
suplafelei de teren pentru irnobilul situat in Hilchiu, str.ada Feldioarei,
nr.457, confbrm
Documentaliei intocmitd de ing.prigorc Ghe.ronul;Domnul preqeciinte
de qedinlr,
Matci Paul vlad dn citire proiectului de hotdrar.e si menqion
,a este pentru
reglementarea situaliei dornnului Lavu care a mai fost
"ira
discutat in alte sedin{e. Domnul
consilier local $chiopu: comisia de spccialitate nr.3 a dat ovi, ruro,.uuit
pcntru acest
proiect de hotdrdre cu 5 voturi pentru. Domnul pregedinte
de qedinli, Matei paul vlad:
dacd nu mai sunt alte disculii legat de acest proiect cle hotdrare,
,a .. ,rpuna 1a vot. Se
voteazS. se aprobd cu I2 voturi pentru.
- Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi proiect de hotdr6re pentru
actualizare
datc imobil situat in Hdlchiu, strada Morii, nr.70, prin rectificare
suprafali teren
contbnn mdsuritorilor executate de TopoMASTER suRVEyING
SRL prin ing.
Illy-es Flunor; Domnul p.eqedinte de
paur
vrad di citire froiectului de
Eedinla, Matei
hotirAre. Domnul consilier local
$chiopu: comisia de specialitat. nri; a dat aviz
favorabil pentru acest proiect de hotirAie cu 5 voturi p.ni.u.
Domnul freqcdinte de
qedin!5, Matei Paul vlad: dacd r.ru mai sunt alte oiscutil
legat de aceist pr.oiect de
hotdrire, si se supund la vot. Se v oteazd,, se aprobd cu 12 voturi"pentru.
- Se trece Ia punctur 13 de pe ordinea de zi - proieci cle hot6rare privind
reglcmentarea situaliei juridice a imobilului tercn inscris in CF 105
133 H5lchiu,
nr.top.3610/1/8; Domnul preq.edinte de qedinld, Matei paul Vlad
dd citire proiectului de
hotirAre. Domnul consilier locar
$chiopu: comisia de specialitat. n.l- u clat aviz
I'avorabil pentru acest proiect de hotdrare cu 5 votur.i p.nt
u. Terenul de sub blocuri
este reglementat'/ Secretarul comunei Hdlchiu: da, conform
extraselor cF, urmare a
HCL 4412005 a trecut in proprietatea comunei. Domnul consilier
$chiopu: linAncl cont
de zond gi ampasament, ar t,ebui ficuti o fdqie de teren cu zond
verde. Do,.rnul
preqedinte de gedinld, Matei paul vlacl: un parc cu bdncufe.
daci nu mai sunt alte
disculii, si se supuni la vot. Se v oteazd, se aprob6 cu l1 voiuri pentru,
1 vot abtinere

(Buraga).
- Se trece

la punctul 15 de pe orclinea de zi - proiect de hotirdre privind apr.obare
extindere PUZ Fabrica c1e Laptc si propu,ere sens giratoriu, DN
13 krn l0+g00:
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Domnul preqedinte de gedin!6, Matei paul vrad dd citire proicctului
de hotarare; dacd
nu mai sunt alte disculii, si se supund la vot. Se votcazd, se aprobd cu 12 voturi pentru
- Se trece la punctul l6 de pe ordinca de zi - Proiect dc hoidrdr.e privind inscrierea pe
site a adresei de e-mail pentru consiriul Local Hdlchiu. Domnul pi.qeahte
de qedinid,
Matei Pa,l vlad pentru acest proiect de hotdrdre comisia cle specialitate nr.
l, nr.2 qi
nr.3 a emis aviz nefavorabil, sd-i ddrn cuvAntul domnului consilier local
Duchin in
calitate de iniliator sd ne prezinte proiectul de hotarAre. Domnr.rl consilier.
local Duchin:
a niai lbst prezentat qi in noiernbrie si atunci se ar"gumenta cI nu poate
exista rnai rnult
de o singuld adresa de e-mail; din ver.ificdri existd mai multe adiese,
una a secr.etarci,
dou6 la achizilii; asa cum am detaliat qi pc whatsApp ar 1i bine si
avem adresa de
e-rnail; inainte Consiliul Local nu a avut influenld, de aceea
eu vreau s6 lucrdm
imprer"rni. Domnul consilier Matei: cum functioneazr? Eu nu infeleg,
vom avea toti
parold. Do,inul cor.rsilier local Duchi,: sd fic o adresd infbrmativd, iu
,a;;;;; l;
solicitdri. Domnul consilier local Boghiu: de uncle vine inlbrrnaEia, de la
cetalean sau
de la Primrrie? Domnul consilier local calin: v-am spus qi la prima sedinld
si in
qedinla pe comisie. in nurnele Consiliului Local adresi de
e-mail c adresd olicial6;
trebuie documentul si fie inregistrat, sd se comunice un raspun, in t"ir,r"n
de 30 de
zile, dacd nu cetileanul merge in ir.rstan!6; suntem 13 per.soine cu caractere
difer.ite,
studii difcrite. Nu aqa se rezolvd lucrurile, ca qi rezolvarl la punctul cliverse
sd existe o
mapd qi vom discuta toate problemele. Domnul consilier local
Jicoiu: nici eu nu am
inleles cum va funcfiona, dacd un cetatean tramite solicitarea, noi
sd o transmitem la
secretaliat pentru numir de inregistrale? Suntern car.actere difcrite, uo*
da r.dspunsuri
diferite, dacd intrd in spam? cine rdspunde solicitdrii? Noi suntem obligali
sd ne
i,talnim cu cetdtenii dar ra soricitare rrcbuie formurar un singur rd.p;,,,]-b;r;;
consilier local Duchin: nu h'ebuie sd ne speriern de comunicarea cu
cetdlenii,
administratorul adresei va intra Ei in spam sd verifice, putem fiecare
dintre noi sa ne
spunem pirerea cu privire la solicitarea cetateanului, s-ar c6qtiga
tirnp de r[spuns
solicitirilor. Domnul consilier local Boloni: eu am adresd trimiside soacra si
nu arn
primit rdspuns. Domnul pregedinte de qedinli, Matei paul vlad:
deviem de la subiect,
cel mai bine este sr trecem ra vot. sc supune la vot proiectur de hotdrare,
se voteazd:
3 voturi pentru (Duchin, Boloni, Buraga) qi 9 voturi atlinere. a".rt p.oi..i
cje hotdrdre
nu a trecut, dar avem o propunere licutd de domnul consilier" local
cdlin cu mapa
consilierului la punctul diverse, daci sunteli de acord sd se supund lo
uoi f.oprr"r.,
lui Cdlin; se voteaz6, se aprobd cu l2 voturi pentru.
Se trece la punctul DIVERSE:
- Avem cere.ea fbrrr-rulat5 de domnul Dog5rescu, inregistratE sub nr. 94gl05 .02.2021
cu rlspunsul formulat de SC Eco-Serv inregistrat la Primlrie
sub nr. 1001/0 g.02.202f
Domnul consilier local $chiopu, p.oprn.i.u de rdspuns e evazivd;
Consiliul Local
Ilalchiu e prcocupat de rezolvarea situaliei, dacd se cumpird cintarul
se va rezolva
.

problema.
Avem cererea formulatd de Ionild Valerica, inregistrati sub nr. 1026/0
9.02.2021 cu
rdspurrsul propus din pafte executivului inregistr-at sub nr.
1097112.02.202 l. Domnul
consilier local $chiopu: ce pdrere are asocialia'/ Domnul prege<1inte
de gedinld, Matei
PaIl vlad: o pafte din suprafald a fost datd altor persoane; acun.r Ionitd
vrea si aclucd
qi bovinele adulte, inilial a avut doar.tineretul bovln.
Trebuie ,".p""iu,i in.*cdtur.a pe
hectar, nu po! se aduci peste cd altfel se pierde subve,fia.
purt. s-a dat artor
crescito.i care nu prea respectd condiliile din contract, animarele nu ies
la pdqune.
Do,.rnul consilier local Boloni: poate se duc animale din altd pafte.
Domnul consilier

-

b

1l

,

local $chiopu: rdspunsul fonnulat e nesatisrEcdtor.
Domnul prirnar, Ioan Garbacea:
care este rezolvarea? paqune disponibila nu avem,
asocialia poate sa aprobe doar
pentru un anumit numdr de capete. Gisili o rezorvare,
momentan ne afldm in proces
cul\socialia care a pierdut procesul in prim6 instanla.
- Domrrul consilier local $chiopu: am intocmit dou6 proiecte de hot6r6re,
primul cu
digitalizarea; flrd digitalizare piimeria std pe loc;
mi i-a comunicat ci unere puncte
sunt in curs de rezolvare, altele sunt deja rezorvate
curl ar fi pruiu-.r..troni.a si
aparatul PoS; dacd e necesar voi reformula proiectur
cu art.3 ,id.";;;;;.ri.
Domnul Primar, Ioan GArbacea: de doi ani prindern suma
i, buget, o sd prevedem si in
bugetul de pe anul 202r. pentru ghiseur.roau fost licute
toate"demer.surri.,
monteze aplicalia. Domnul consirier rocar Duchin:
"ui*"*cu
?lf :a
acest proiect
digitalizarea ar fi fbafte bun. Dom,ul consilier local gchiofu,-6ie
oigi,utiru..
comuna Hilchiu rdmane in urm,, e vorba de transparenfd,
eficacitate, eficien!d. t,a
punctul 4 di, proiect, di' cauza pandemiei de care
nu vom scdpa prea curand, ar fi
bine si fim dotali cu un raptop.sa, tubl"te si
!i,em gedinlele ontuire. Domnul pri,rar,
Ioan GA'bacca: la intocmirea bugetului vom
line cont de aceste propuneri. Dornnul
consilier local Duchin: vd.recomand.sa va uitaji la cei
dc ra Ghimbav.bomnul pr.imar,
Ioan GArbacea: in modernizarea silii de gedinle
avem in vedere aceste pr evederi de ra
afi..3-4. Domnul consilier locar Duchin: 'taritul
si fre cel al pielei. ootnul consilier.
local Cdlin: se va face procedura pe SICAp.
- Dornnul consilier local gchiopu: al doilea proiect de hotdrire, urmare pla,urui
a
dc
rndsuri clc la Eco-Serrr, am Ircut ,".o.unda.i
de investitii pent.u saiub.itate cu:
sistemul de monitorizare a cantitililor de deqeuri, pentru
corectarea serectivir
achizitiona,ea unui nunrdr de pubele
containere, tocdtor pentr.u resturi vegetale,
;i
autoperie de mdturare qi cu.ilire mecanizati a carosabilului
qi cdilor de acces si
achizitionarea unui numdr cle r00 buc.coquri stladale.Dornrt
tr.in-,u., I".;;;;#J,
totalul investitiilor propuse este de g35miilei,, bugetur
din anul acesta nu ne permite sd
le lacem pe toate, ar trebui licutd o prioritizare
a"acestora. Fiecare formaliune politicd
.i. y..:,ti-cu_ proiecte prioritare sd le prindern in buget. Avem incheiate
contracte
eligibile incheiate cu pNDL pe care trebuie si re prindem
El i, b;g-"u,r ciin 2021
Domn_ul presedinte de qedinld, Matei paul vlad:
rnai avem cloui adrese rie ra Asociatia
Crescdtorilor de Vaci, l):^"1 .eferitoare Ia pdgunea
deterioratd; ao.rri ffi;,,n.a
Drugar^Pet.u: voi merge ra fala rocului 2) ;e; referitoare
la spaliu- oo,rrur primar,
loan Gdrbacea: s-a formulat rdspuns c6 spaliul o. r,
iot" ;;-;-p.;;';xrinderea
camerei de supraveghere per'rtru cd le vom muta
acoro; iar la qura d" f. r,..naorii ,,
trebui sd mutdm acolo utilajele parcate la ANIF.
- Domnul viceprimar, D:,gql pet.u: am gi eu doud a<1rese, una legatd
de ciini qi una
legati de cre$terca mobiritdlii la nivelul
.iudelurui a fost constitui;.,; ;;rp de rucru
privind dezvoltarea infiastructurii de cicllsm, cu pregdtir.ea
terenului pe,tru pistc de
biciclete. Domnul primar, Ioa, Gdrbacea: ldlimea
rinira a pistei e dc 2 rnetri ;i si fie
dacd e posibil complet separate de traficul
auto in exteriorul localitdliror, tr.ebuie sa
vedem dacd putem identifica astfbl de trasee.
Domnul consilier rocai Schiopu: sunt
interesat si particip la aceste gedinle.
.

Domnul pregedinte de gedinp,
lucru a Consiliului Local Hdlchi

declat'5 inchisd qedin{a ordinari de

PRE$EDINTE D

Matei Paul
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