PROCES

-

VERBAL

incheiat azi 31 .01.2018, la sediul Consiliului Local al comunei $ag, cu ocazia
gedin{ei ordinare a Consiliului Local $ag.
Secretarul comunei dl Niergeg Petru face apelul nominal si constatd cd, dl Hubert
Alexandru - Nrcolae si d-na Purcar Sorina lipsesc.
La sedintd participd 9i cetd{enii ai comunei $ag
Secretarul citeste procesul - verbal incheiat cu ocazia sedinlei extraordinare din data
de 08.01.2018, secretarul intreabd dacd sunt obieclii in legdturd cu cele consemnate, ne
existAnd se supune la vot si se voteazd cu 11 voturi pentru.

Pregedinte de gedinld cristescu Loriana citegte ordinea de zi a gedintei 9i
propune aprobarei introducerii pe ordinea de zt a unui nou punct ,, hotirdre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primdriei comunei $ag, pentru anul 2018", se supune la vot aprobarea ordini de zi. se
aprobd cu 11 voturi pentru.
Dl Primar Rogu Flavius - Alin , avand in vedere cd in sali se afld dl Dr. Veterinar Gdin6 Constantin, solicit a fi ldsat sd expund punctul de vedere cu privire la cabinetul
veterinar pe care doreste si il construiascd in Comuna $ag
Dl Dr. Veterinar - Gdind Constantin: Prrn cererea mea am solicita o suprafatd de 700
mp teren in concesiune, pentru construirea unui cabinet veterinar, acest proiect va fi
finantat pe fonduri europene sub- mdsura 4, aceastd mdsurd cuprinde construirea si
dotarea unor cabinete veterinare in zona rurald.
Fatd de discutiile drn Comisiile de specialitate si afrrmatiile fdcute de cdtre dl dr.
Veterinar - Pavel A Dan, vreau sd vd informez ce am toate avizele necesare, am conlracl
cu DSV p6nd in anul 2022, in fiecare an particip la pregdtirii pentru atestatul de liberi
practicd, in acest moment am atestatul valabil.
' Consiliul Local este in principiu de acord cu solicitarea fjcutd prin cererea nr'
400/18.01.2018, urmAnd sd identifice o suprafa!5 de teren din domeniul privat al Comunei
Sag, care sd indeplineasci conditiile tehnice gi legale pentru construirea unui cabinei
veterinar
se trece la dezbaterii pe punctele aflate pe ordinea de zi, se incepe cu noul punct
introdus - 1. Hotd16re privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primdriei Comunei $ag, pentru anul 2018'
D-na presedinte de sedintd cristescu Loriana, cltegte expunerea de motive nr
planului de
756/30 01 iOl B al primarului Comunei $ag prin care se propune aprobarea
ocupare a funcliilor publice dln cadrul aparatului de specialitate al Primdriei comunei Sag,
peniru anul zOig. o-na Preqedinte de gedinld Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea
proiectului de hotdrAre. Se aprobd cu 11 voturi pentru
Se trece la punctul 2. FiotdrAre privind aprobarea planului de acliuni 9i de lucrdri de
rea orelor de munc6 pentru beneficiarii de ajutor social
inieres locat pe
. 2O8l 12.01 .2018 al d-lui viceprimar luca Florin cu privire la
se citeste.
ui de acliuni gi de lucrdri de interes |ocal pentru repartizarea
necesttatea ap

D-na

doud comisii de specialitate din cadrul consiliului Local Sag, care sunt favorabile
proiectului de
D-na presedinte de gedinld Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea
hotdrAre. Se aprobd cu 11 voturi pentru.
la punctul 3. Hoiarare privind aprobarea organizirii Relelei gcolare din

Se trece

$ag pentru anul jgcolar 2018-2019.
Se ciieste: Expunere de motrve a primarului nr. 139/09.01.2018, privind aprobarea
organizdrii ielelei gcolare din raza de competenld a Comunei $ag, pentru anul $colar

Comuna

I

Avizul conform n(.134435114.12.2017 al Inspectoratului $colar Judelean
2018-2019
Timi9, comunicat prin adresa Scolii Gimnaziale Sag nr. 1679120.12.2017 9i rapoartele celor
doui comisii de specralitate din cadrul consiliului Local $ag, care sunt favorabile.
D-na Presedinte de gedinld Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrAre. Se aprobd cu 11 voturi pentru.
Hotdrare privind aprobarea Agendei cultural Artistice 9i
se trece la punctul
Sportive a comunei $ag pe anul 2018
Se citeste: referatul d-lui Primar Rogu Flavius - Alin nr.301/16,01.2018, prin care
soliciti aprobarea Agendei Cultural - Artistice si Sportive a comunei $ag pe anul 2018 9i
referatul nr. 300/'16.01.2018 a d-lui Precup Andrei - Daniel qi rapoartele celor doui comisii
de specialitate din cadrul Consiliului Local Sag, care sunt favorabile
b-na presedinte de gedinld Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrAre. Se aprobd cu 10 voturi pentru, dl Consilier- Darco Leu - Gheorghe voleazd

ii

4.

-

im potrivd

Se trece la punctul 5. Hotdrdre privind aprobarea primei inscriere a suprafetei de
541 mp teren, avand categoria de folosintd drum - sradd situat in continuare str. a X-a
Se citeste: Referatul de oportunitate nr. 484122.01 .2018 a d-lui Primar Roqu Flavius
Alin, referatul compartimentului de specialitale nr.480122.01.2018, memoriul tehnic intocmit
de pFA. puscau Astrid Patricia Dana inregistrat cu nr. 292116.01.2018 9i rapoartele celor
doui comisii de specialitaie din cadrul Consiliului Local Sag, care sunt favorabile
D-na presedinte de gedinld Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrdre Se aprobd cu 1'1 voturl pentru
Se trece la punctul 6. HotdrAre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune
gag, de pe Caragea
asupra terenului in suprafal6 de 620 mp rdentificat in CF nr 400326
loan . pe Eros lolanda.
se citeste: cerere d-nei Eros lolanda, inregistrate cu nr. 191/1 1.01 .2018, prin care
solicitd transferarea dreptului de concesiune, referatului domnului Primar Rosu Flavius
nr. 509122.01 2018 gi rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul

Alin

Consiliului Local Sag, care sunt favorabile.
proiectului de
D-na Pregedinte de gedinld cristescu Loriana, supune la vot aprobarea
hotirAre Se aprobd cu 11 voturi pentru.
FiotdrAre privind aprobarea transferulur _dreptului de
Se trece la punctul
de
concesiune asupra terenului in suprafald de 619 mp identificat in CF nr' 400265 $ag'
pe Niculditd Cristina - Elena, pe Ripanu Zina

7.

Seciteste'Cerered-neiRipanuZina,inregistratScunr'258|15'01'2018,princare

Flavius solicitd transferarea dreptului de concesiune, referatului domnului Primar Rogu
Alin nr 258/15.01 .2018 si rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Local Sag, care sunt favorabile
proiectului de
D-na Preqedinte de gedinla cristescu Loriana, supune la vot aprobarea
hotirAre Se aprobd cu 11 voturi pentru
Hotdrare privind aprobarea inilierii procedurilor pentru
se trece la punctul
privat 9i interes local,
infiinlarea unei societdli comerciale cu rdspundere limrtatd de drept
cu asociat unic comuni Sag, prin reprezentant legal consiliul local sag
Sag,
Se citeste: Expunerea"'de toiiu" nr. 621125.01 .2018 a Primarului Comunei
din cadrul
domnul Rosu Flavius Aiin si rapoartele celor doud comisii de specialitate
Consiliului Local Sag, care sunt favorabile

8.

-

D-naPreqedintedegedin{iCristescuLoriana,supune|avotaprobareaproiectu|uidese
- Gheorghe voteaza
hotdrare. se aprobd cu i0 voiuri pentru, dl consilier- Darco Leu
abtine.

se trece la punctul

9.

Hoterare privind aprobarea toaletdrii unor copacl sl

pomr

D-na Presedinte de gedinte Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrdre Se aprobd cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 10. HotdrAre privind aprobarea achiziliondrii de servicii de
instruire pentru activitdti culturale si sportive organizate de Comuna Sag in anul 2018

se

citeste: Expunerea de motive

a d-lui Primar Rogu Flavius -

Alin

nr.622

t25 01 .2018, referatul nr.629t25.01.2018 al d-lui Referent cultural - Precup Andrei - Daniel
si rapoartele celor doud comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local $ag, care sunt
favorabile.
D-na Presedinte de gedin{d Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrdre Se aprobd cu '1 1 voturi pentru.
Setrece la punctul 11. Hotdr6re Privind Completarea H C.L $agnr'7812017
Privind aprobarea principalelor investilii, propuse a se realiza la nrvelul comunei $ag in
anul 2018
Se citegte: Referatul nr.601125.01.2018 prin care solicitd aprobarea completdri listei
cu principalele investi!ii propuse a se realiza in anul 2018 qi rapoartele celor doud comisii
de specialitate din cadrul Consiliului Local Sag, care sunt favorabile.
bl Consilier SArbovan Vlad Cdlin: Vi supun atentiei, dacd este posibil si se introducd
pe lista de investitii realizarea unui foraj de mare adancime pentru sursa de apd potabild in
populatiei cu
,, Zona mdnistire", acest foraj va oferi o sursd alternativd de alimentare a
acest foraj si fie de mare adAncime 300 m
apd
' potabili,
b-na Presedinte de gedin!5 Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrAre. Se aprobd cu 11 voturi pentru,
se trece la punctul 12. Hotdrdre privind anularea H.C.L Sag nr.'18 126.04.2013
Privind aproba re PIJZ ,, Construire parc fotovoltaic 2,BB MW cu doteri complementare
admise " extravilan $ag, jud. Timig pe terenul inscris in cF nr 402702,402703 $ag, cu
Nr cadastral 402702,402703, in suprafa!; totald de ',l49,800 mp, beneficiar S.c Nico
Green Energy S.R L.
Se Ciieste: Raportul compartimentului Urbanism si din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 620125.01 .2018, expunerea de motive a
primarului comunei, in calitate de iniliator, inregistratd cu nr. 623/25 01.2018, Cererea d-nei
Vasilescu Adriana - Georgeta nr. 8195122.11 .2017 Qi rapoadele celor doud comisii de
specialitate din cadrul Consilrului Local Sag, care sunt favorabile,
D-na presedinte de gedinld Cristescu Loriana, supune la vot aprobarea proiectului de
hotdrAre. Se aprobd cu 11 voturl pentru.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse:
in sala de sedintd intrd dl Consilier Hubert Alexandru - Nicolae'
Se analizeazd cererea nr. 725130.01.2018 depusd de d-na Sos Maria care solicitd
concesionarea unei suprafele de 1500 mp-20O0mp teren pentru construirea unui cdmin de
bdtrdni
Consiliul Local este in principiu de acord cu solicitarea fecute prin cererea nr'
725130 Oj 2018, urmAnd sd identifice o suprafala de teren din domeniul privat al Comunei
Sag. care sA indeplineascd conditiile tehnice si legale pentru construirea unui cdmin de

bdtrAni.

Se analizeazd cerea nr. BOIT t18.12.2017 a d-nei Suligar lrina - Aurelia cu privire
solicitarea unei anchete sociale pentru atribuirea unei locuinle de necesitate Se cttesc
referatul nr. 475119.01.2018 al d-nei Neamf Alina-Cristina - Inspector , cu atribu{ii de
Asistent social, referat care vine in completare la referatut nr. BB84l29.12.2017 si Ancheta
social nr R 8697121 .12.2018 cu privire la situatia familiei Suligar lrina Aurelia, insotiti de
documente: cupoane de pensie, certificat de incadrare in grad de handicap, adresa
primdriei Municipiului Timisoara , Serviciul lmpozite gi Taxe Persoane Fizice nr' 1F2017:

001029/10.01.2018 cu privire la proprietatea d-nel Lipai lbi.
Av6nd in vedere situatia rezultate din documentele prezentate Consiliul Local, constatd
cd d-na Suligar lrina - Aurelia nu indeplineqte conditiile pentru a obtine o locuintd social.
Dl Consilier SArbovan Vlad Cilin: trebuie sd se ia mdsuri pentru ca d-na Suligar Aurelia
sd beneficieze de asistenti sociald, asiguratd de cdtre Primdria Sag, prin compartimentul
_)

de specialitate - asistenta sociale, care trebuie sd solicite sprijin de la Direclia de Asisientd
socia16 judeteand.
Se analizeazd referatul nr. 537123.01.2018 al d-lui Referent - Precup Andrei - Daniel,
cu privire la achizilionarea unor instrumente muzicale, pentru ansamblul Timigul $igean.
Consiliul Local este de acord cu achizitionarea acestor instrumente, urmAnd ca sumele
necesare s6 fie cuprinse in bugetul local al comunei Sag pentru anul 2018
s.R.L privind
se analizeazd cererea nr. 281116.01.2018 a SC LM Service
amplasarea unei fantini publice de apd/sifon.
consiljul Local in principiu este de acord cu aceastS solicitare, dar nu poate aproba
amplasarea acestei fAntAni in locatia solicitate, pe considerentul cd amplasamentul face
parte din parcul comunal, aflat in domeniul public al comunei $ag.
Se va identifica altd locatie, care sd facd parte din domeniul privat al comunei, urmand
a se demara formele legale pentru inchirierea/concesiu ne suprafelei de 2 mp teren.
D-na Presedinte intreabd dacd sunt qi alte probleme de discutat, ne existand

co

declard sedinta inchisd,
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