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CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi 07.08.2018 

cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local al Comunei Pişchia 

 
 Consiliul Local al Comunei Pişchia a fost convocat pentru şedinţa extraordinară din data de 
07.08.2018, urmare a Dispoziţiei nr.95/02.08.2018 emisă de primarul comunei Pişchia. Invitaţia 
consilierilor locali pentru participarea la ședință s-a efectuat telefonic și s-a transmis Convocatorul 
nr.3208/02.08.2018 însoțit de documentația întocmită pentru cele două puncte înscrise pe ordinea de zi. 
 Publicitatea şedinţei s-a realizat prin afişarea ordinii de zi la avizierul instituţiei conform 
procesului verbal nr.3211/02.08.2018. 
            La lucrările şedinţei participă d-na Nicola Otilia-Adriana, secretar, dl.Guran Nicolae-Lucian, 
consilier juridic şi 10(zece) consilieri. 
 Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 10 consilieri locali din cei 13 în funcţie. Sunt 
absenți d-nii consilieri Bivolaru Sorin, Guță Horațiu-Nicolae și Jurj Gheorghe.  
 Preşedinte de şedinţă este ales dl.Miuțel Marius, în perioada iulie-septembrie 2018, potrivit 
Hotărârii nr.29/29.06.2018.  

Preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi pe care o supune la vot, astfel:  
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr cadastral nou și înființarea unei cărți   

funciare pentru imobilul identificat prin Cv25 Cc1 Pișchia și sistarea C.F.nr.407860 Pișchia 
corespondent  nr.top.372. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 
Membrii consiliului local aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi, 10 voturi « pentru » din 

cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă.  
 
Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr cadastral nou și înființarea unei 

cărți  funciare pentru imobilul identificat prin Cv25 Cc1 Pișchia și sistarea C.F.nr.407860 Pișchia 
corespondent  nr.top.372.. Iniţiator:Primar Sas Ioan. 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre și îl supune la vot. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi, 10  voturi «pentru» din cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare. Iniţiator:Primar 
Sas Ioan. 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre. 
D-na consilier local Neamțu Elena-Maria: Propun introducerea unui amendament la art.3 al 

proiectului de hotărâre și anume completarea art.3 cu alin.3.3 cu următorul conținut :”Se instituie taxa 
lunară de penalizare de 50% din tariful prevăzut la art.3 alin.3.1 și 3.2 pentru acoperirea serviciilor 
conexe punerii în aplicare a prezentei hotărâri, în vederea recuperării taxei speciale de salubrizare”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de d-na 
Neamțu. Se aprobă cu unanimitate de voturi, 10  voturi «pentru» din cei 10 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

D-na consilier local Neamțu Elena-Maria: Să-i anunțăm pe cetățeni pentru încheierea 
contractelor. 

Nemaifiind alte probleme, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei. 
           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR, 
                                   Miuțel Marius                                                 Nicola Otilia-Adriana 
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