JUDETUL BTHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astizi 19.04.2017 cu ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului local al Comunei
Jetchea convocatd prin Dispozilia primarului comuneiJetchea nr.147 din 14.04.2017.
In urma semnirii registrului de evidenld gi efectuirii apelului, din totalul de 13 consilieri in
funcfie, lipsegte d-l consilier Lasca Florian-Adrian.
Pregedinte de gedinti este d-l consilier.Scorte Florian-Marius conform HotirArii nr. 30 din
03.04.2017.
D-l pregedinte de gedinti consulti membrii consiliului local in legiturd cu procesul verbal al
gedinfei ordinare din luna curenti, respectiv din data de 03.04.2017.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt sau obiectii. Procesul-verbal al sedinlei anterioare, respectiv sedinta
ordinari din data de 03.04.2017, se aprobi cu 10 voturi ,,Pentru" gi 2 voturi ,,Ab[inere" (d-nii consilieri
Chirila Florian gi Puie Adrian-Cristian care au lipsit la Sedinti). Se adoptd HotirArea nr.
37119.04.2017.
D-l Scorte Florian-Marius face cunoscuti ordinea de zi:

1. Proiect de hotirdre privind aprobarea inchiderii serviciilor sociale actuale din cadrul
Centrului multifunctional de zi Telechiu, incepind cu data de 01.05.2017,
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea infiintirii serviciului social "Centrul de zi pentru
consiliere gi sprijin pentru pirinligi copii",
3. Proiect de hotdrAre privind introducerea in preful serviciului de salubritate a taxei pentru
degeurile inerte gi nepoluante,
4. Proiect de hotir6re privind completarea anexei HotirArii Consiliului local al Comunei
Jetchea nr. 19/16.02.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea ciminelor culturale din Comuna
Jefchea",
5. Proiect de hotirAre privind aprobarea bugetului S.C. "Apatet Natura" S.R.L. Jetchea.
D-l pregedinte de gedinfi consulti consiliul local despre ordinea de zi. Nu sunt alte propuneri
sau obieclii cu privire la ordinea de zi. D-l Scorte Florian-Marius propune supunerea la vot a ordinii de
zi. Este aprobati in unanimitate de voturi. Se adoptd HotirArea nr. 38/19.04.2017.
D-l pregedinte de gedinf5 propune consiliului local si se treaci la dezbaterea punctelor
inscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchiderii seryiciilor sociale actuale din
cadrul Centrului multifunclional de zi Telechiu.
D-l primar prezinti Raportul expunere de motive 9i Proiectul de hotirAre privind aprobarea
inchiderii serviciilor sociale actuale din cadrul Centrului multifunclional de zi Telechiu.
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea inchiderii
serviciilor sociale actuale din cadrul Centrului multifunclional de zi lelechru este aprobat in
unanimitate de voturi. Se adopti HotdrArea nr. 39/19.04.2017.
Punctul nr. 2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea infiinldrii serviciuluisocra/ "Centrul de zi
pentru consiliere gi sprijin pentru pdrinli gicopii".
D-l primar prezinti Raportul expunere de motive gi Proiectul de hotirAre privind aprobarea
infiintirii serviciului social "Centrul de zi pentru consiliere 9i sprijin pentru pdrinli gi copii".
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrilre privind aprobarea infiinldrii serviciului social
"Centrul de zi pentru consiliere gi sprijin pentru pdrin,ti gi copii" este aprobat in unanimitate de voturi.
Se adopti Hotirdrea nr. 401 19.04.2017
Punctuf nr. 3. Proiect de hotdrdre privind introducerea in prelul serviciului de salubritate a
pentru
taxei
degeurile inerte gi nepoluante.
D-l primar prezintd Raportul-expunere de motive gi Proiectul de hotdrdre privind introducerea
in pre[ul serviciului de salubritate a taxei pentru degeurile inerte gi nepoluante.
.

Nu sunt discutii. Supus la vot Proiectul de hotdr1re privind introducerea in prelul seruiciului de
salubritate a taxei pentru degeurite inerte gi nepoluanfe este aprobat in unanimitate de voturi. Se
adoptd Hotdrirea nr. 41 | 19.04.2017 .
Punctul nr. 4. Proiect de hotdrAre privind completarea anexei Hotdr1rii Consiliului local al
Comunei felchea nr. 19/16.02.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea cdminelor culturale
din Comuna le,tchea".
D-l primar prezinti Raportul - expunere de motive si Proiectul de hotdrAre privind completarea
anexei Hotiririi Consiliului local al Comunei Je[chea nr. 19116.02.2017 privind implementarea
proiectului "Dotarea cdminelor culturale din Comuna Jefchea".
Nu sunt disculii. Supus la vot Proiectul de hotdrire privind completarea anexei Hotdr1rii
Consitiutui locat at Comunei felchea nr. 19/16.02.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea
cdmirtelor culturale din Comuna letchea" este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd HotirArea
nr. 42119.04.2017
Punctul nr. 5. Proiect de hotdrilre privind aprobarea bugetului S.C. "Apatet Natura" S.R.L.

.

.

felchea.

D-l primar prezinti Raportul - expunere de motive gi Proiectul de hotir3re privind aprobarea
bugetului S.C. "Apatet Natura" S.R.L. Jetchea.
Se inscriu la cuv6nt d-nii consilieri Banc Vasile, Puie Adrian-Cristian gi Chirila Roman. D-l
consilier Banc Vasile:
- se intereseazi de numirul angajatilor ai S.C. "Apatet Natura" S.R.L. Jetchea gi
procedura prin care au fost angajate persoanele cu functii de excu[ie. (d-l primar: sunt angajate un
numdr de 3 persoane de executie 9i 1 persoani cu funclia de conducdtor al unitTlii, societdfii iar
organigrama a fost aprobatd de Consiliul local al ComuneiTetchea).
- apreciazd cd, raportat la societatea oraguluiAlegd S.C. "Salubri" S.A. care are obiect
de activitate colectarea degeurilor cit 9i cel de alimentare cu apd potabilS 9i canalizare, numirul
angajalilor S.C. "Apatet Natura" S.R.L. Tetchea este nejustificat de mare. S.C. "Salubri" S.A. Alegd
are un numir de 4 persoane de executie pentru serviciul de alimentare cu api potabild gi canalizare.
La Comuna Jelchea este in exploatare doar reteaua de apd potabild pentru satele Tetchea 9i
Telechiu, urmAnd a fi date in exploatare re[eaua de apd potabilS a satelor Hotar 9i Subpiatri precum
gi cea de canalizare a satelor Je[chea 9i Telechiu. Numdrul actual de angajati ai S.C. "Apatet Natura"
S.R.L. trebuie sd asigure toate serviciile de api potabild gi canalizare la nivelul comunei.
D-l consilier Puie Adrian-Cristian:
- se intereseazi de activitatea de contabilitate a S.C. "Apatet Natura" S.R.L 9i
apreciazd ci sunt cheltuielifoarte mari privind aceasti activitate, 12.220leilan. (d-l primar: activitatea
de contabilitate este executati de d-na Lup Mariana).
D-l consilier Chirila Roman:
- este in asentimentul celor sustinute de d-l consilier Banc Vasile privind numirul de
angaja[i ai S.C. "Apatet Natura" S.R.L.
Nu sunt alte disculii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului S.C. "Apatet
NatLtra" S.R.L. felchea este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd HotirArea nr. 43/19.04.2017.
:

AvAnd in vedere epuizarea problemelor inscrise
declard gedinta inchisi.

Pregedinte de gedinti,
Scorte Florian-Marius

in ordinea de zi, pregedintele de gedinld
Secretar,
Bront Florian

