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in anul 2019 , s-au intrunit intr-un numir de 9 sedinle si au emis un nr. de 72 avize favorabile
proiectelor de hotd16ri ce le-au fost repartizate, astfel :

Martie - I sedint;, acordend aviz favorabil pentru :
Proiect de hotdrire pentru inilierea procedurii de inchiriere a pdSunii proprietatea
Luna

1.

Comunei HAIchiu pentru pSgunatul animalelor;

2,
3.

Proiect de hotS16re privind aprobarea casSrii unor obiecte de inventar urmaTe a
rezultatelor inventarierii la data de 3!.L2.2A1"8;
Proiect de hotS16re privind inventarul bunurilor care alcituiec domeniul public al
Comunel HSlchiu - completare gi actualizare - urmare a rezultatelor inventarierii din
3r..12.2018;

4.

Proiect de hotdrSre privind aprobarea acordirii mandatului special Asociatiei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabild a Transportului Public Bragov pentru
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de cllStori prin curse regulate,
pentru elaborarea Actului adilional al contractului de delegare a gestiunii serviciului
pentru zona teritorialS de competentr5 a UAT membre de la care a primit mandat
special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini 5i a studiului
n itate;
proiect de hoti16re pentru aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pe anul 2019 al
SC ECO-SERV H S lchiu SRL;
Proiect de hotlrSre privind stabilirea localiilor pentru amplasarea containerelor
specializate destinate pentru colectarea selectiv6 a degeurilor reciclabile in Comuna

de opo rtu

5.
6.

H

7.

5lch iu;

Proiect de hotdr6re pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2019 al
OcolululSilvic Codrii Cetetilor RA Codlea;

Luna Aprilie

1.

* 1sedint5, acordAnd

aviz favorabil pentru

:

Proiect de hotir6re privind aprobarea bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul
2Ar9;

Proiect de hotd16re privind aprobarea aloclrii unor fonduri din bugetul local pentru
acoperirea unor costuri de operare a serviciului de salubrizare;
3. Proiect de hotS16re privind aprobarea alocdrii fondurilor necesare desfSgurdrii activitetii
de audit public intern pentru anul 2019, in baza Acorduiui de cooperare w,26212OL6
incheiat cu Filliala Judeleand Bragov a Asocialiei Comunelor din Rom6nia;
4, Proiect de hotS16re privind aprobarea cotizaliei de membru al Asocialiei ,,Direc!ia
pentru Monitorizarea Si Proteclia Animalelor" aferent5 anului 2019;
5. Proiect de hotd16re privind aprobarea realizErii proiectului ,,Dotarea ServiciuluiVoluntar
pentru Situalii de Urgenli Comuna Hdlchiu jud.Bragov" cu un utilaj Autospeciald pentru
2.

ISU;

Proiect de hotir6re pentru aprobare TEMA DE PROIECTARE ' privind obiectivul de
investitie Reobilitore drumuri de explootare ogricold in Comuna Hdlchiu, f aza DALI;
7. Proiect de hotd16re privind inventarul bunurilor care alcStuiec domeniul public al
Comunei Hdlchiu - completare 5i actualizare - urmare a rezultatelor inventarierii din
31,.12.2018; - re o no lizo re
8. Proiect de hotS16re privind vdnzarea terenului in suprafa!5 de 466mp, inscrls in CF
103107 Hilchiu, situat in Hdlchiu, str.Bisericii, nr.301A;
9. Proiect de hotirAre pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 201"9 al
SC ECO-SERV Hilchiu SRL; - reonolizore
10, Proiect de hoti16re pentru stabilirea 5i aplicarea taxei speciale de salubrizare de cdtre
utilizatori, in cazul prestaliilor de care acegtia beneficiazd individual fArS contract
incheiat cu operatorul serviciului de salubrizare;
11, Proiect de hotirAre pentru aprobarea/neaprobarea cererii inregistratS sub nr.
2L80108.04.2A79) nr.2787108.04.7019; nr.21.89108.04.2019; n r.2190/08.04.2019j nr,
2099104.04.2019; nr. 2226/09.04,2019; nr,2232109,04.2019; nr. 2267170.04.2079; nr.
2268/ Lo.o 4.7OLg ; N,2324/ L1.0 4.20 19 ; nr. 233 4 / 1L.04. 20 19; nr. 2338I t7.O4.2OIy nr.
2341/12.04.20f9 ii nr. 234211,7.04.20!9 - avdnd ca obiect inchirierea prin atribuire
directd a unei suprafele de pigune proprietatea comunei Hilchiu, pentru p6tunatul
animalelor; (hotdrArea se va emite individual pen$u fiecare cerere in parte);
6.

1,
2.

3.
4.

-l

sedintd, acordSnd aviz favorabil pentru :
Proiect de hotdr5re privind aprobarea execuliei bugetare pe Trimestrul I - 2019;
Proiect de hoti16re privind v6nzarea terenului in suprafali de 1.104 mp, inscris in CF
100327 Hdlchiu, situat ?n Helchiu, str.Feldioarei, nr.457;
Proiect de hotdrSre pentru acordarea unei diplome jubiliare qi a unui ajutor financiar
pentru familiile domiciliate pe raza ad m in istrativ-te ritoria l5 a Comunei Hdlchiu, care ln
anul 20L9 aniverseazd 50 de ani de cAs5torie neintrerupti;
Proiect de hot6r6re privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin
financiar de la bugetul local al Comunei HSlchiu, unitelilor de cult din Comuna Hdlchiu,
aparlinand cultelor religioase recunoscute din Rom6nia;
Luna Mai

5,
6.

7.
8.

Proiect de hotdr6re pentru aprobarea finanlerii Asocialiei Club Sportiv HSlchiu de la
bugetul local al Comunei Hilchiu;
Proiect de hot616re privind respingerea plengerii prealabile a numitului Grama
Gheorghe-D5nu! impotriva HCL nr.37110.05.2019;
Prolect de hotirere pentru aprobarea pre!ului de pornire la licitatie pentru masa
lemnoasi ce se valorificd citre agenlii economici, pe picior, productia anului 2019;
Proiect de hotirAre privind acceptarea ofertelor de dona!ie pentru terenul cu destinalie
drum, in suprafali de 1.356mp inscris in CF 100356 Hdlchiu; nr.cad.985,

top.3690ltto13ltlt;
Proiect de hotSrare pentru dezlipirea imobilului inscris in CF 103378 Hdlchiu, situat in
Hdlchiu, str.Nucului, nr.1 (lot 96), conform Documentaliei intocmitS de PFA ing.Pepine
loan-lulian $i avizati de OCPI sub nr.!5752o /06.!2.2017;
10, Proiect de hotbrare pentru aprobare PUZ - Construire ansomblu de locuinge '
beneficiari: Boghiu lon 5i Boghiu sorin, amplasament: DE 1122 extravilan HSlchiu, in
extinderea str.Tudor Vladimirescu;
11, proiect de hotS16re privind aprobarea bilanlului contabil la data de 31.12.2018 al SC

9.

ECO SERV HSlchiq SRL;

1.
2.

Luna lulie, au avut loc doue sedinte, astfel :
Prima sedinte, acordand aviz favorabll pentru

:

Proiect de hoterare privind aprobarea execuliei bugetare pe Trimestrul ll - 2019;
Proiect de hotdrere privind rectificarea bugetului de venituri 9i cheltuieli, pe anul 2019 al
Comunei Hd lch iu

Proiect de hotdr6re pentru alocarea din bugetul local a sumei de 80 mii lei necesarS
pentru organizarea acliunii Zilele HSlchiului * edi!ia a XXI-a;
4. proiect de hotdrere privind premierea elevilor olimpici gi a profesorilor indrumStori din
inv5!6mantul preuniversitar din Comuna Hilchiu, pentru anul 5colar 2018-2019
5. proiect de hotirSre privlnd acordarea pentru anul Scolar 20L9-2O20 a pachetului de
rechizite Scolare,,Primul ghiozdan"
5. proiect de hotS16re privind alocarea de la bugetul local a sumei de finantare
nerambursabila pentru unitStile de cult din Comuna H5lchiu, conform prevederilor HCL
HSlchlu nr.43l31.05.2019
7. Proiect de hotS16re pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investilii ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna
Hdlchiu, jud.Bragov"
8, Proiect de hotd16re pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivulde investi!ll ,,Reabilitarea Gridinilei din localitatea Satu Nou"
9, proiect de hotdr6re privind aprobarea realizlrii obiectivului de investilii Extindere re(eo
goze noturole pe strdzite: Alunului, Mdrului, Coisului ,i Piersicului, Hdlchiu, iud,Brofov
10. proiect de hotdr6re privind aprobarea realizdrii obiectivului de investilii Extindere reteo
goze noturole pe strodo Ciresului FN Hdlchiu, iud.Brosov
X1. Proiect de hoti16re privind aprobarea realizbrii obiectivului de investilii Extindere reSeo
gaze naturole pe strodo Agrigelor FN Hdlchiu, iud,Bra$ov

3.

X2. proiect de

hotdrire privind aprobarea realiz5rii obiectivului de investllii Extindere

reSeo

goze noturole pe strada Porculuii FN Hdlchiu, iud.EraSov
13. Proiect de hotirSre privind majorarea capitaluluisocial al SC ECO-SERV HAlchiu sRL
14. proiect de hotd16re privind v6nzarea imobilului, situat in HAlchiu str.G himbavulu i, nr.66
- in conditiile Legii nr.112/1995, beneficiar NSstasd Mircea
15. Proiect de hotir6re privind v6nzarea terenului in suprafalS de 260mp, inscris in cF

101135 Hdlchiu, situat in Hdlchiu, str,Noua, nr.170A
16. Proiect de hotdrAre privind v6nzarea terenului in suprafalS de 310 mp, inscris
104015 Hdlchiu, situat in HAlchiu, str,Noue, nr,162
17.

in

CF

proiect de hotd16re privind aprobarea Avizului de oportunitate nr.1/2019 pentru

elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Extindere PUZ Fabrica de Lapte $i Propunere
SENS GIRATORIU * DN 13 KM L0+800, intravilan H6lchiu
18. Proiect de hotirAre privind aprobarea Avizului de oportunitate nr.2/2019 pentru
elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA $l
ivpneltvlUtnE rrREN - DE 1L97, extravilan Hilchiu
19. Proiect de hotirere privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Hdlchiu
A doua sedintS, acord6nd aviz favorabil pentru

1.

:

Proiect de hotdrare pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investilii ,,AMENAJARE TROTUARE, Strada Dumbravitei din Localitatea
Satu Nou, Comuna Hdlchiu, Jud.Brasov"

1.

2.

Luna Septembrie, 1 sedintd, acordand aviz favorabil pentru :
Prolect de hotSrSre privind recttficarea bugetului de venituri 9i cheltuieli, pe anul 201"9 al

Comunei HS lch iu
Proiect de hot516re pentru aprobarea cotizaliei anuale a comunei Hdlchiu, in calitate de
membru al Asocialiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabili a Transportului Public
B

3,

ra

gov;

Proiect de hotdrare pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
de investi!ii ,,Amenoiore trotuore, strddo George CoSbuc pqtteo dreoptd, intre hm

-

0+07-2+12"

4,

proiect cle hoti16re privind aprobarea realizirii obiectivului de investilii Extindere releo
gaze naturole pe strado Afinului FN Hdlchiu, iud.Brosov

l

sedinte, acordand aviz favorabil pentru :
Proiect de hotirare privind modificarea gi completarea HCL H5lchiu ff.6/22.03.2019
privind aprobarea acordSrii mandatului special Asocialiei Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabili a Transportului Public Bragov pentru delegarea gestiunii serviciului
public de transport persoane, prin curse regulate, in unitatea administrativ-teritoriale
Comuna Hi lch iu;
2. Proiect de hotS16re privind aprobarea Studiului de oportunitate - etapa de extindere a
serviciului public de transport persoane in unitilile administrativ-teritoriale membre ale
Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare DurabilS a Transportului Public Bragov 5i a
Luna Octombrie,

3.
4.

proiectului Actului adi!ional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de
Transport Public Local de Cilitori nr.t1201,8;
Proiect de hotd16re privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2020;
Proiect de hotd16re privind rectificarea bugetului de venituri Si cheltuieli, pe anul 2019 al
Comunei

Hd

lchiu;

5.

Proiect de hotir6re privind aprobarea Organigramei gi a Statului de funclii a aparatului
de specialitate al Primarului Comunei HSlchiu;

6.

Proiect de hotSrere pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investilii ,, Proiectore execulie dispensar umon in localitateo Satu Nou"
Proiect de hotir6re privind aprobarea cuantumului lunar al burselor $colare Si al
num5rului de beneficiari, pentru elevii din inve!5m6ntul preuniversitar de stat din
Comuna HSlchiu, an ul 5colar 2079-2020, semestrul I

7.

1,

Comunei

2.

3,
4.
5.
6,

7.
8.

Hd lch iu;

Proiect de hotSrdre privind aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 60
mii lei, necesard pentru iluminarea ornamentalS pentru s;rbdtorile de iarnS;
Proiect de hot;r6re pentru aprobarea alocirii din bugetul local a sumei de 30miilei
necesari organizdrii ,, Pomului de Cr5ciun"
Proiect de hotirSre privind insu5irea Acordului de cooperare pentru asigurarea
suportului lT in vederea dezvoltlrii 9i gestionSrii Sistemului de Control lntern Managerial
prin lntermediul platformei,,Solutria e-SClM", www.e-scim.ro;
Proiect de hotdrare privind darea in administrare spre gestionare gi exploatare a Retelei
de canalizare din Localitatea Satu Nou citre ,,SC COMPANIA APA SA"
Proiect de hotdrAre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice 5i personalului didactic auxiliar navetist care igi desfdgoarl activitatea la
unitSlile de inv515m6nt preuniversitar de stat din Comuna Hdlchiu 5i care se deplaseazi
din alte localitdli, pentru anul bugetar 2020;
Proiect de hotdrAre pentru aprobarea pre!ului de pornire la licitalie pentru masa
lemnoasi ce se valorificd cStre agentii economici, pe picior, productia anului 2020;
Proiect de hot516re privind modificarea $i ajustarea tarifelor la activitdtile specifice de
salubrizare pentru anul2020 practicate de c6tre SC ECO-SERV Hilchiu SRL;

2.
3.

l

sedinte. acordand aviz favorabil pentru :
Proiect de hotir6re privind aprobarea Actului adilional nr.1 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de cdlStori nr.7/2A.12.2019
Proiect de hotS16re privind vSnzarea prin licitalie publicS a terenului inscris in CF
ff.L04492 Hilchiu, cad,524/3, top i'673,67 4)/3 situat in spatele casei din str.Feldioarei,
nr.466, Hd lch iu;
Proiect de hoti16re privind aprobarea Avizului de oportunitate nr.3/2019 pentru
elaborare modificare pa(ial5 PUZ aprobat prin HCL 26/2008 cu zon; pentru turism,
funcliuni complementare Si agrement, DN L3-KM12+500 Hilchiu, intravilan HSlchiu
Luna Oecembrie.

1,

l

sedinti, acord6nd aviz favorabil pentru l
Proiect de hotd16re privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli, pe anul 2019 al
Luna Noiembrie,

4,

Proiect de hotdrAre privind modificarea $i ajustarea tarifelor la activitetrile specifice de
salubrizare pentru anul 2020 practicate de citre 5C ECO-SERV Hdlchiu SRL-reona/lzore;
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