RAPORT ACT]VITATE PE ANUL 2019

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3
rbanism:
de
P

disciplini

resed inte: BOGHIU ION

Membri:

NEG ULICI VIORICA

PAL GYULA

COJOCARIU TRAIAN

Secretar:

MATEI VLAD-PAU

L

in anul 20L9 , s-au intrunit intr-un numir de 10 sedinle si au emis un nr. de 92
favorabile proiectelor de hoti16ri ce le-au fost repartizate, astfel

:

lanuarie - l sedint6, acord6nd aviz favorabil pentru

:

Luna

1.
2.

avize

Proiect de hot5r6re pentru dezmembrarea imobilului inscris in CF f02295 Hilchiu situat
in Hilchiu, str,Feldioarei, nr.2,469470,470A.471, conform Documentaliei intocmitd de
PFA ing.Florea Florin 9i avizati de OCPI Bra$ov sub nr.178721,120.1,2.20!8;
Proiect de hoti16re pentru aprobarea Raportului pe semestrul ll- anul 2018 privind
activitatea asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap angajali in cadrul Primdriei
Comunei h S lch iu;

Martie - 1 sedint5, acord6nd aviz favora.bil pentru I
Proiect de hotdrSre pentru inilierea procedurii de inchiriere a pigunii proprietatea
Luna

1,

Comunei Hdlchiu pentru pdSunatul animalelor;

2,

Proiect de hoti16re privind aprobarea casirii unor obiecte de inventar urmare a
rezultatelor inventarierii la data de 31.12.2018;
3. Proiect de hotd16re privind inventarul bunurilor care alc5tuiec domeniul public al
Comunei Hilchiu - completare gi actualizare - urmare a rezultatelor inventarierii din
37.12,20L8;
4. Proiect de hotd16re privind aprobarea acord6rii mandatului special Asocialiei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabil6 a Transportului public Bragov pentru
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de celetori prin curse regulate,
pentru elaborarea Actului aditional al contractului de delegare a gestiunli serviciului
pentru zona teritoriala de competenlE a UAT membre de la care a primit mandat
special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini gi a studiului
de oportu n itate;
5. Proiect de hotirere pentru aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 2019 al
SC ECO-SERV Hilchiu SRL;

6.

Proiect

de hotdrSre privind stabilirea locafiilor pentru

amplasarea containerelor
specializate destinate pentru colectarea selectivi a degeurilor reciclabile in comuna
Hi lchiu;
7. Proiect de hotSrare pentru aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2019 al
OcoluluiSilvic Codrii Cetdlilor RA Codlea;
8. Proiect de hotirare pentru aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale
la nivelul Comunei Hdlchiu pentru perioada 2OLg-2023 qi aprobarea planului anual de
acJiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul Asistent; Sociald din
cadrulaparatului de specialitate al Primarului Comunei Hilchiu, pentru anul 2019;

Aprllie - 1 sedlnte, acordend aviz favorabll pentru :
Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului local de venituri $i cheltuieli pe anul
Luna

l.
2.
3.

4.
5.

2019;
Proiect de hoti16re privind aprobarea alocdrii unor fonduri din bugetul local pentru
acoperirea unor costuri de operare a serviciului de salubrizare;
Proiect de hotd16re privind aprobarea alocdrii fondurilor necesare desfdgurdrii activitetii
de audit public intern pentru anul 2019, in baza Acordului de cooperare nr.262/203.6
incheiat cu Filliala Jude{eani Bragov a Asocialiei Comunelor din Rom6nia;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea cotizatiei de membru al Asociatiei ,,Directia
pentru Monitorizarea $i Proteclia Animalelor" aferentd anului 2019;
Proiect de hot616re privind aprobarea realizdrii proiectului ,,Dotarea ServlciuluiVoluntar
pentru Situatii de Urgenli Comuna Hllchiu jud.Bra5ov,, cu un utila.i Autospecial5 pentru
ISU;

6.

Proiect de hotrr6re pentru aprobare TEMA DE pRolEcrARE - privind obiectivul de
investitie Reobilitore drumuri de explootare agricold tn Comuno Hdlchiu, faza DALt;
7. Proiect de hotdr6re privind inventarul bunurilor care alcituiec domeniul public al
comunei Hdlchiu - completare $i actualizare - urmare a rezultatelor inventarierii din
31.12.20t8; - reo n oll zo re
8. Proiect de hoterare privind v6nzarea terenului in suprafald de 466mp, inscris fn cF
103107 Hdlchiu, situat ?n HSlchiu, str.Bisericii, nr.301A;
9' Proiect de hotdr6re pentru aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2019 al
SC ECO-SERV Hdlchiu SRL; - reonalizore
10. Proiect de hotdrlre pentru stabilirea gi aplicarea taxei speciale de salubrizare de cdtre
utilizatori, tn cazul prestaliilor de care ace5tia beneficiazd individual flrd contract
incheiat cu operatorul serviciului de salubrizare;
11. Proiect de hotirSre pentru aprobarea Acorduluide colaborare intre comuna Hilchiu, SC
ECOSMART SRL gl SC ECO SERV Hilchiu;
12' Proiect de hotir6re pentru aprobarea documentatiilor cadastrale de apartamentare a
locuinlelor sociale situate in comuna Hilchiu, localitatea satu Nou, strada Feldioarei,
nr.54A;
13. Proiect de hotdr5re pentru aprobarea/neaprobarea cererii inregistratd sub nr.
2180/08.04.2019; nr. 2I8r/O8.O4.2Org; nr.2tlg /08.04.2019; n r.2190/08.04.2019; nr.
2A99/04.04,2079; nr. 2226/09.04.20t9; nr.223Z/O9.O4.ZOL9; nr. 2267 /70.04.2A19; nr.
2268/70.04.2079; nr.2324/77.A4,201^9; nr. 2334/Lt.O4.ZO7g; nr.2338/Ir.04.2019; nr.

2347/72.04.20t9 ti N. 2342/rz.o4.zorg - avend ca obiect inchirierea prin atribuire
directl a unei suprafele de pigune proprietatea comunei Hdlchiu, pentru p5$unatul
animalelor; (hoti16rea se va emite individual pentru fiecare cerere in parte);

1.

z-

4.

5.

6.

7'
8.

luna Mai - l sedintd, acordand aviz favorabil pentru :
Proiect de hotirAre privind aprobarea execuljei bugetare pe Trimestrul I - 20L9;
Proiect de hotdrdre privind vAnzarea terenului in suprafali de 1.104 mp, inscris in CF
100327 Hdlchiu, situat in Hilchiu, str.Feldioarei, nr.4S7;
Proiect de hotd16re pentru acordarea unei diplome jubiliare gi a unui ajutor financiar
pentru familiile domiciliate pe raza ad m in istrat iv-teritoria lE a comunei Hdlchiu, care in
anul 20L9 aniverseazS 50 de ani de cisltorie neintrerupte;
Proiect de hotdrare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin
financiar de la bugetul local al comunei Halchiu, unitelilor de cult din comuna Hdlchiu,
apa(inand cultelor religioase recunoscute din Rom6nia;
Proiect de hotirare pentru aprobarea finant;rii Asociatiei club sportiv Hilchiu de la
bugetul local al Comunei Hdlchiu;
Proiect de hoti16re privind respingerea pl6ngerii prealabile a numitului Grama
G heorghe-Di nu! impotriva HCL nr.37/10.05.2019;
Proiect de hotirare pentru aprobarea prelului de pornire la licitalie pentru masa
lemnoasd ce se valorifici cdtre agenlii economici, pe picjor, produclia anului 20L9;
Proiect de hotS16re privind acceptarea ofertelor de donalie pentru terenul cu destinatie
drum, in suprafali de 1.356mp tnscris in CF 10035C Hilchiu; nr,cad.985,
top.3690 / 3,1o / 3 / / t;
Proiect de hotS16re pentru dezlipirea imobilului inscris in ct 103378 Hilchiu, situat in
Hdlchiu, str.Nucului, nr.1 (lot 96), conform Documentaliei intocmit5 de pFA ing.pepine
loan-lulian gi avizati de OCPI sub ff,L5I5ZO/06J,2.2017;
1,

9.

10. Proiect

de hotdr6re pentru aprobare puz

- Construire ansomblu de locuinfe beneficiari: Boghiu lon 9i Boghiu sorin, amplasament: DE 1122 extravilan Hilchiu, in
extinderea str.Tudor Vladimirescu;
11. Proiect de hotd16re privind aprobarea bilantrului contabil la data de 31.12.2019 al sc
ECO SERV Hdlch iu SRL;

12' Proiect de hotlr6re privind completarea obiectului de activitate pentru sc Eco 5ERV
Hdlchiu SRL cu codul CAEN:8130 - intrelinere peisagisticd;
13. Proiect de hotlr6re pentru modificarea 5i completarea Regulamentului serviciului de

salubrizare 9i a Contractului de delegare nr.63,6/2}tg, conform prevederilor OUG
nr.7 4/201,8 pentru modificarea 5i completarea Legil nr,27r/2O1.f privind regimul
degeurilor, a Legii nr,249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 5i a
degeurilor de ambalaje 5i a OUG nr.796/2005 privind fondul pentru mediui

Luna lulie, au avut loc doud sedinte, astfel

1.
2.

3.

4.

5'
6.
7.

8.
9.

:

Proiectde hotdrAre privind aprobarea execuliei bugetare pe Trimestrul ll -2OLg;
Proiect de hotd16re privind rectificarea bugetului de venituri cheltuieli, pe anul 2019 al
9i
Comunei Hd lch iu
Proiect de hotirare pentru alocarea din bugetul local a sumei de g0 mii lei necesard
pentru organizarea ac!iunii Zilele Hllchiului - edi!ia a Xxt-a;
Proiect de hotdr6re privind premierea elevilor olimpici 9i a profesorilor indrumdtori din
invelemantul preuniversitar din Comuna Hdlchiu, pentru anul
$colar Z01B-2019
Proiect de hotlrare privind acordarea pentru anul gcolar 2o7g-2ozo a pachetului de
rechizite gcolare,,Primul ghiozdan"
Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a sumei de finan!are
nerambursabild pentru unitalile de cult din Comuna Hilchiu, conform prevederilor HCL
Hd lchiu n r.43l31.,05.2 019
Proiect de hot6r5re pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investilii ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna
HE lchiu, jud. Bra5ov"

Proiect de hoti16re pentru actuatizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivulde investilii ,,Reabilitarea Grddinilei dln localitatea Satu Nou,,
Proiect de hotd16re privind aprobarea realizdrji obiectivului de investilii Extindere resea
gaze ndturole pe strdzile: Alunului, Mdrului, Caisului gi piersicutui, Hdlchiu,
iud.Brogov

10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea realizErii obiectivului de investiiii
goze noturale pe strodo Ciretului FN Hdlchiu, jud.Brogov

ex ndere releo

11. Proiect de hot516re privind aprobarea realizdrii obiectivului de investilii Extindere releo
goze ndturole pe strodo AgriSelor FN Hdlchiu, jud.Brosov

12' Proiect de hotd16re privind aprobarea realizdrii obiectivului de investilii Extindere reteo
goze noturole pe strodd porculuii FN Hdlchiu, jud.Bragov
13. Proiect de hotdrdre privind majorarea capitalului social al sC ECo-sERV Hdlchiu sRL
14. Proiect de hotirare privind v5nzarea imobilului, situat in Hdlchiu str.Ghimbavulu i, nr.66
- in condiliile Legii nr.112/1.995, beneficiar NistasE Mircea
15. Proiect de hotir6re privind vanzarea terenului in suprafal6 de 26omp, inscris in cF
101135 H6lchiu, situat in Hdlchiu, str.Noue, nr.1704
16. Proiect de hoti16re privind vanzarea terenului in suprafatrd de 310 mp, inscris in cF
104015 Hdlchiu, situat in Hdlchiu, str.Nou;, nr.l.62
17. Proiect de hotd16re privind aprobarea Avizului de oportunitate nr.i./2019 pentru
elaborarea Planului Urbanistic zonal pentru Extindere puz Fabrica de Lapte propunere
si
SENS GIRATORIU - DN 13 KM 10+800, intravilan Hdlchiu
18. Proiect de hotS16re privind aprobarea Avizului de oportunitate nr.2/2019 pentru
elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru coNSTRUtRE HALA INDUsTRtALA
$l
iMPREJMUTRE TEREN - DE 1197, extravilan HElchiu
19. Proiect de hotd16re pentru inlocuirea unui membru in comisia speciall pentru
identificarea clSdirilor/terenurilor neingrijite de pe raza Comunei Hdlchiu
20. Proiect de hotirare privind aprobarea Amenaiamentului pastoral alComunei Hilchiu.

Proiect de hotd16re pentru actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investi!ii ,,AMENAJARE TROTUARE, Strada Dumbravitei din
Localitatea
Satu Nou/ Comuna HSlchiu, Jud.Brasov,,.
Luna Septembrie -

l

sedintd. acord6nd aviz favoGbil pentru :
Proiect de hotdr6re pentru aprobarea cotizaliei anuale a comunei
Hdlchiu, in calitate cre
membru al Asocialiei Metroporitane pentru Dezvortare Durabili
a Transportului public
Bra$ov;
2.

Proiect de hotdr6re pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivu I
de investilii ,,Amenojore trotuore, strado George Cogbuc porteo dreaptd, intre
hm
0+07-2+12"

-

3'

Proiect de hotdrare privind aprobarea realizirii obiectivului de investitii Extindere
relea
goze noturole pe stroda At'inului FN Hdlchiu, jud.Brasov
4' Proiect de hotSrare pentru aprobarea Raporturui pe semestrur r-2019 privind activitatea
asistenlilor personali ai persoaneror cu handicap angajali in cadrur primiriei comunei
H S lch iu;
Luna Octombrie -

l

sedintd, acorddnd aviz favorabil pentru :
Proiect de hotir6re privind modificarea gi compretarea HCL Hirchiu nr.6/22.03.2019
privind aprobarea acordSrii mandaturui speciar Asocia!iei Metroporitane pentru
Dezvoltare DurabilS a Transporturui pubric Bragov pentru deregarea gestiunii
serviciurui
public de transport persoane, prin curse regulate, in unitatea
ad m in istrativ-te ritoria ld
Comuna Hdlchiu;
2. Proiect de hotirare privind aprobarea studiurui de oportunitate - etapa de extindere a
serviciului public de transport persoane in unitSlile ad m in istrativ-terito rla le
membre ale
Asociatiei Metropolitane pentru Dezvortare Durabiri a Transporturui pubric
Bragov gi a
proiectului Actului adilional nr.1 la contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de
Transport Public Local de Cilitori nr.L/2)!B;
3. Proiect de hotd16re privind stabirirea impoziteror gi taxeror rocare pentru anur 2020;
4. Proiect de hotdrare privind aprobarea organigramei 5i a staturui de funclii a aparaturui
de speclalitate al primarului Comunei Hdlchiu;
5. Proiect de hot516re pentru actuarizarea indicatoriror tehnico economici pentru
obiectivul de investilii ,, proiectore $i executie dispensor uman in rocoritoted
satu Nou,,
5, Proiect de hoti16re privind aprobarea StatutuluiComunei Hdlchiu;
7' Proiect de hotirere privind stabirirea de mdsuri pentru organizarea, coordonarea qi
sprijinirea activitdtii echipei mobire la intervenliile de urgengd in cazurile
de viorengd
domesticd;
8. Proiect de hotd16re privind reglementarea situaliei juridice a imobilului teren situat in
Hdlchiu, strada Feldioarei, nr. 466, jud.Bragov;
9. Proiect de hoti16re privind reglementarea situatriei juridice a imobirurui teren situat in
Hdlchiu, strada Noud, nr, 170A, jud.BraSov;

1'

10. Proiect de hoti16re privind reglementarea situaliei .juridice a imobilului teren situat tn
HIlchiu, strada Nou5, nr. 162, jud.Bragov;
11. Proiect de hotSrAre privind reglementarea situaliei juridice a imobilului teren situat in
HIlchiu, strada Laterald, nr. 559, jud.Bragov;
12. Proiect de hotdr6re pentru revocarea dreptului de folosinld veqnic6 asupra imobilului

teren situat in Hdlchiu, strada LateralS, nr. 510, jud.Bragov;
13. Proiect de hotdr6re pentru apartamentarea imobilului situat in H;lchiu, strada Bisericii,
nr.301, conform Documentallei cadastrale avizatd de OCpl sub nr.li69fi/2A19;
x4, Proiect de hotdrdre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor $colare
al
numirului de beneficiari, pentru elevii din invilim6ntul preuniversitar de stat din
Comuna HElchiu, anul gcolar 2079-202A, semestrul I

li

Luna Noiembrie -

l

sedin!5, acord6nd aviz favorab;l pentru :
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al
Consiliulu i Local al Comunei Hdlchiu;
2. Proiect de hoterare privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al
aparatului de specialitate al Primarlui Comunei Hdlchiu;
3. Proiect de hotS16re privind insu5irea Acordului de cooperare pentru asigurarea
suportului lTin vederea dezvoltdrii gi gestionirii Sistemului de Control lntern Managerial
prin intermediul platformei,,Solu!ia e-SClM", www.e-scim.ro;
4. Proiect de hotir6re privind darea in administrare spre gestionare $i exploatare a Relelei
de canalizare din Localitatea Satu Nou cetre,,SC COMpANtA ApA SA"
5, Proiect de hot516re privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice gi personalului didactic auxiliar navetist care i5i desfi5oard activitatea la
unitetile de lnvS!5mant preuniversitar de stat din Comuna H6lchiu 5i care se deplaseazd
din alte localltali, pentru anul bugetar 2020;
5. Proiect de hotdrSre privind aprobarea numirului de asistenli personali ai persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2020;
7. Proiect de hotSrdre privind aprobarea planului de lucrdri de interes local, in folosul
comunititii care vor fi executate ln anul 2020 de citre beneficiarii Legii nr.416/2001
privind venitu I minim garantat;
8' Proiect de hotdrere pentru aprobarea pretului de pornire la licita!ie pentru masa
lemnoasd ce se valorificd cEtre agenlii economici, pe plcior, produclia anului 2020;
9, Proiect de hot5r6re pentru dezmembrarea imobilului situat in Hilchiu, strada parcului,
nr.46, conform Documentalieicadastrale avizata de OCpl sub nr.160603/2019;
10. Proiect de hot;rare pentru dezmembrarea imobilului situat 1n Hilchiu, strada Noului,
nr.2L0, conform Documentaliei cadastrale avizate de OCpl sub nr.I6l44t/2019;
11. Proiect de hotdr6re pentru dezmembrarea imobilului situat ln Hilchiu, strada Noului,
nr.209, conform Documentaliei cadastrale avizati de OCpt sub N.!4ZOS7 /ZOfg]
12' Proiect de hoterere privind modificarea Si ajustarea tarifelor la activitelile specifice de
salubrizare pentru anul2020 practicate de cStre SC ECO-SERV Hdlchlu SRL;

Luna Decembrie -

l

sedinti, acord6nd aviz favorabil pentru

:

x'. Proiect de hot516re privind

aprobarea Actului adilional nr.1 la contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de clldtori nr.L/2O.L2,2OLg
Proiect de hotdrare privind Releaua scolarS a comunei Hdlchiu ce va funcliona in anul
$colat 2O2O-202!

2'

3.

Proiect de hotdrere privind vanzarea prin licita{ie publicd a terenului inscris in cF
nr,!04492 Hdlchiu, cad.524l3, top 1673,67 4)/3 situat in spatele casei drn str.Feldioarei,

nr.466,

H S

lch iu;

4.

Proiect de hotirire privind aprobarea Avizului de oportunitate nr,3/2019 pentru
elaborare modificare partialS PUz aprobat prin HCL 26/2008 cu zond pentru turism,
funcliuni complementare !i agrement, DN j.3-KMl.2+600 Hilchiu, intravilan Hdlchiu
5. Proiect de hotdrAre privind modificarea $i ajustarea tarifelor la activitS!ile specifice de
salubrizare pentru anul 2020 practicate de cltre SC ECO-SERV Hek,hiu SRL-reonolizdrel
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