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Încheiat azi, 06.10.2014, ora 13:30, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu, 

convocată în baza dispoziţiei primarului nr.145 emisă la 30.09.2014. 

Dispoziţia nr.145/2014 cu proiectele înscrise  pe ordinii de zi a fost afişată la sediul 

consiliului local, încheindu-se de către secretar un proces verbal de afişare sub 

nr.3984/02.10.2014. 

Invitaţiile la şedintă au fost transmise consilierilor, aceştia semnând de primire în 

convocator.  

Proiectele de hotărâre au fost transmise compartimentelor de specialitate  din cadrul 

primăriei  în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor de specialitate 

din cadrul primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de avizare. 

Proiectele de hotărâri sunt avizate de secretar cu menţionarea cvorumului ce trebuie 

îndeplinit pentru ca respectivul proiect să îmbrace forma unui hotărâri. 

Şedinţa este publică, conformându-se prevederilor legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică.  

Preşedintele de şedinţă ce urmează să conducă lucrările actualei şedinţe a consiliului 

local Pianu este  domnul consilier Tomusca Ioan , desemnat președinte de ședință pentru 

lunile septembrie – noiembrie 2014  prin  HCL Pianu nr.64/29.09.2014 . 

La şedinţă participă 11 din cei 13 consilieri locali și delegatul satului Plaiuri – d-nul Bucur 

Savu. Lipsesc consilierii locali Savu Gheorghe Petru si Bucuran Cristian Ionel. Secretarul 

comunei Pianu Catargiu Cristina, intrucat domnul consilier Bucuran Cristian Ionel este la a 

doua sedinta se consiliu local la care absenteaza nemotivat solicita presedintelui de sedinta sa 

dea citire articolelor 78, 79 din regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local 

Pianu aprobat prin HCL 38/23.04.2014. Domnul consilier Tomusca Ioan refuza sa faca 

aceasta spunand ca nu intentioneaza sa nu fie sanctionat in niciun fel domnul consilier. 

Doamna secretar Catargiu Cristina spune ca sunt prevederi legale aprobate in Regulamentul 

Consiliului Local pe care Consiliul Local trebuie sa le respecte si insista sa se dea citire art.78 

si 79 din regulament. In cele din urma domnul consilier prezinta cele doua articole:  

Art.78. (1) Şedinţele Consiliului sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie. 

(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, în condiţiile legii. 

(3) Absenţele de la şedinţă se consideră motivate pentru caz de boală, deplasarea în altă 

localitate în interesul serviciului în probleme ce nu suportau amânarea şi alte împrejurări 

asimilate cazului fortuit. Absenţa este motivată şi pentru cazurile prevăzute de art.14 alin 2 

din Regulament. 

(4) Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul 

programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte 

drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. 

Art.79. (1) În situaţia în care un consilier absentează nemotivat de la mai mult de trei şedinţe 

ordinare consecutive, Consiliul Local, văzând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.9 

alin 2 lit. d) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali va constata încetarea de 

drept a mandatului consilierului în cauză. 

(2) În situaţia în care un consilier absentează nemotivat de la două şedinţe ordinare 

consecutive, vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de art.57 alin.1 din Legea nr.393/2004 şi 

anume : a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din 



sala de şedinţă; e) excluderea temporară pentru cel mult două luni de la lucrările Consiliului şi 

ale comisiei de specialitate; f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

(3) Sancţionarea se discută cu precădere pe ordinea de zi. Pentru sancţiunile prevăzute de lit. 

a) - d) aplicarea acestora se face de îndată de către preşedintele de şedinţă. Pentru aplicarea 

sancţiunilor prevăzute la lit.e) şi f) Consiliul va hotărî cu votul a cel puţin 2/3 din numărul 

consilierilor în funcţie. 

(4) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute de art.57 alin.1 lit. e) şi f) din Legea 

nr.393/2004 consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

Secretarul comunei le sugereaza sa aplice consilierului cel putin cea mai mica sanctiune 

posibila intrucat reglementarile legale impun aceasta, aceasta fiind advertismentul. Se supune 

la vot si se aproba cu unanimitate de voturi acordarea unui advertisment domnului consilier 

Bucuran Cristian Ionel pentru ca a absentat nemotivat de la doua sedinte ordinare consecutive 

in baza prevederilor art.79, alin 2 din Regulamentul de organizare si functionare al consiliului 

local Pianu aprobat prin HCL 38/23.04.2014. 

La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul 

comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina. 

Președintele de ședință – Tomușca Ioan  urmează să prezinte  în şedinţa de consiliu  

conţinutul proiectelor de hotărâre ce  au fost iniţiate, a rapoartelor de specialitate şi să 

specifice dacă proiectele au sau nu au aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.  

Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, de către 

secretar, în conformitate cu prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001, republicată . 

Faţă de cele consemnate nu există obiecţii din partea consilerilor. 

            Primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan propune Consiliului local în temeiul 

art.43(1) din Legea nr.215/2001, republicată – aprobarea ordinii de zi, astfel : 

I. PROIECTE  DE  HOTĂRÂRE  privind :  

1. Rectificare bugetară  pe anul 2014 ; 

2. Revocarea art.1 a HCL Pianu nr.63/2014 ; 

3. Aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Pianu; 

4. Aprobarea  lucrărilor de reparațíi pe Drumul Comunal DC 52 Strungari – Purcărețí  de la 

km 6+500 – la km 7+300  .  

        II.          Răspuns la cereri  şi alte diverse .    

Astfel , ÎN TEMEIUL art. 45(1)  şi art. 115, aliniat 1, litera b) din Legea nr.215/2001, 

republicată adoptă hotărârea nr.77 cu 12 voturi “pentru”. 

I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi . 

1.  proiectul de hotărâre  privind rectificare bugetară pe anul 2014; 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărâri. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, anexei la 

proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de 

specialitate. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan 

Petruse Marin Ioan - primar – e strict suma primita de la finante pentru luna asta pentru 

salariile cadrelor didactice. 

             Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot 

şi se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera a) şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.73 cu 11 voturi “pentru”. 

2. proiectul de hotărâre  privind Revocarea art.1 a HCL Pianu nr.63/2014 



Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

         Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, avizului 

favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate.  

             Proiectul este avizat de secretar. 

Se fac înscrieri la cuvânt: Tomusca Ioan, Petruse Marin Ioan si Cujerean Gheorghe. 

Tomusca Ioan - consilier local - Expune ca avem adrese catre Orastioara privind 

retrocedarea suprafetelor din Titiana si Gruisor si ca se asteapta un raspuns. 

Petruse Marin Ioan - primar – daca nu raspund in 30 de zile atunci putem deschide un 

proces in contencios. Am facut si o adresa catre Prefectura de la Orastioara sa insiste 

asupra comisiei de fond funciar Orastioara sa ne dea un raspuns. Noi, primaria, o sa 

formulam actiunea in instanta urmand ca apoi dumneavoastra cand considerati de 

cuviinta sa angajam si un aparator. 

Tomusca Ioan - consilier local - prin HCL 63/2014 s-a aprobat ce nu e legal si suntem 

de acord cu revocarea art.1 a HCL amintita. 

Cujerean Gheorghe - consilier local - solicit sa fie scrise corect denumirile locurilor de 

pasunat. Nu scrie niciunde in harti denumirea de Titianau si Margina sa fie scrie corect 

Titianu si Margine.  

             Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se 

aprobă cu 11 voturi “pentru”. 

 Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea 

nr.215/2001, republicată adoptă hotărârea nr.74  cu 11 voturi “pentru”. 

3. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea modificării Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Pianu. 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

 Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, avizului 

favorabil acordat de comisia pe domenii şi celor două rapoarte de specialitate. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Se fac înscrieri la cuvânt: Petruse Marin Ioan 

Petruse Marin Ioan - primar – drumul sa il cuprindem tot ca drum comunal ca acum el 

figureaza in domeniul public al comunei doar pana la locul nimit Brazi. In inventar se va 

specifica clar cat din el este asfalt si cat este balastat. 

             Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot așa 

cum a fost inițiat  şi se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.75  cu 11 voturi “pentru”. 

4. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea  lucrărilor de reparațíi pe Drumul Comunal 

DC 52 Strungari – Purcărețí  de la km 6+500 – la km 7+300 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

 Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive, solicitării 

de a  fi inițiat proiectul de hotărâre, avizului favorabil acordat de comisia pe domenii. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot așa 

cum a fost inițiat  şi se aprobă cu 11 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 3 şi art. 115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.76  cu 11 voturi “pentru”. 

II.          Răspuns la cereri  şi alte diverse .    

 



 

1.) PARINTELE INOCHENTIE-Manastirea Strungari 

S.)  solicită un ajutor pentru o lucrare ,să se facă voluntariat pentu poteca  care duce la 

morminte  acolo unde este pelerinaj. 

Trif Ioan-consilier local-vom da materiale ,vom da totul  dar trebuie mână de lucru, să se facă 

cu dale că s-au adus dale. 

Tomușca Ioan-consilier local-dacă solicită mână de lucru (voluntariat) cred că ar vrea ca 

săpăturile să se facă cu clacă. 

Voișan Ovidiu-consilier local-cu clacă tot nu merge trebuie un specialist. 

Petruse Marin Ioan-primar- ca primărie nu putem intervenii acolo, iar ca sponsorizare nu prea 

are cine, trebuie să mearga cineva  să ne spună cât costă manopera și apoi să ne gândim ce 

facem. 

Voișan Ovidiu-consilier local- punem mână de la mână pentru a plăti cât costă, vorbesc eu cu 

domnul Sebastian, eu zic să găsim 5-6 persoane iar dacă găsim 6 persoane plătesc eu. 

R)- Consiliul Local Pianu caută să ajute acolo unde este nevoie, dupa priceperea sa. 

2.) PAȘCA SÂNZA-reprezentant al persoanei cu handicap grav-FLOREA ELISAVETA, 

Pianu de Sus, nr. 175, str. Măcui. 

S.) solicită ajutor 3mc.lemn de foc cu titlu gratuit  

R.) acordă 3 mc lemn de foc persoanei cu handicap grav FLOREA ELISAVETA  din Pianu 

de Sus,nr.175  în baza certificatului de grad nr.6292/28.07.2014. Cu această aprobare să vă 

prezentați la O.S.Vl.Pianului RA. 

             Preşedintele  de şedinţă Tomușca Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la 

cuvânt, declară şedinţa încheiată . 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL COMUNEI  PIANU, 

                    TOMUȘCA   IOAN                                   CATARGIU   CRISTINA 


