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PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021, A
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PORUMBACU DE JOS
Şedinţa ordinară este publică şi se desfăşoară la sediul Consiliului Local al Comunei
Porumbacu de Jos-Sala de consiliu, din comuna Porumbacu de Jos, str. Principală, nr. 253, judeţul
Sibiu, prin prezenţa fizică a consilierilor locali, primarului, secretarului general şi a persoanelor
interesate şi prezenţa prin intermediul mijloacelor electronice - platforma Zoom - a domnului Martincu
Dorel-Ioan.
Şedinţa consiliului local a început la orele 1600, din totalul de 13 consilieri locali fiind prezenţi
12 consilieri locali, din care unul prin intermediul mijloacelor electronice respectiv domnul Martincu
Dorel-Ioan, lipsă fiind domnul Lăzăriciu Ilie.
La şedinţă participă şi delegatul sătesc al satului Colun domnul Suma Tiberiu-Marian.
Şedinţa consiliului local este legal constituită fiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 137, alin.
1 din Codul administrativ.
Şedinţa este deschisă de doamna Poşa Georgeta-Maria, Primarul Comunei Porumbacu de Jos.
Este intonat Imnul naţional al României.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria dă citire aduce la cunoştinţa consilierilor locali că a
convocat şedinţa ordinară prin Dispoziţia nr. 116/2021 şi dă citire ordinii de zi aşa cum este prezentată
în anexa la dispoziţia de convocare.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria propune suplimentarea ordinii de zi la puncul Diverse cu
două informări respectiv:
1. adresa nr. 5774/18.06.2021 a domnului Alexandre Eram privind închirierea/vânzarea-cumpărarea
unui teren proprietatea comunei Porumbacu de Jos şi concluziile la care au ajuns compartimentele de
specialitate privitor la această adresă;
2. semnarea contractului de finanţare privind proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul
E-educație, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”.
De asemenea, doamna Primar Poşa Georgeta-Maria, în temeiul art. 136, alin. 11 din Codul
administrativ, arată că retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de
bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeţie pedestră şi de cicloturism în zona montană şi
colinară din Judeţul Sibiu, având în vedere adresa Consiliului Judeţean Sibiu, înregistrată sub nr.
7406/23.09.2021 prin care se arată că din cauza modificărilor intervenite la Ghid, nu mai este necesară
adoptarea acestuia, urmând să se revină cu o formă modificată şi completată.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria, solicită consilierilor locali, având în vedere că
preşedintele de şedinţă lipseşte fizic (acesta fiind prezent prin intermediul mijloacelor electronice) ca
în temeiul art. 123, alin. 3 din Codul administrativ să fie desemnat un preşedinte de şedinţă pentru
această şedinţă.
Dl. consilier local Stoica Mirel-Mihai îl propune ca preşedinte de şedinţă pe domnul Petrar
Liviu.
Se supune la vot propunerea fiind ADOPTATĂ hotărârea cu unanimitate de voturi- 12
pentru.
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S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 62/2021
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din data de 30 septembrie 2021, cu
unanimitate de voturi – 12 pentru
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare
a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos, aşa cum a fost modificată şi completată.
APROBAT, cu unanimitate de voturi:
- 12 pentru;
Preşedintele de şedinţă dl. Petrar Liviu supune la vot provesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 8 septembrie 2021 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos .
APROBAT, cu unanimitate de voturi:
- 12 pentru;
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu: trece la primul proiect al ordinii de zi,
Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar, din Şcoala Gimnazială din comuna Porumbacu de Jos,
judeţul Sibiu, pentru lunile iunie 2021 şi iulie 2021.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 63/2021
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar, din Şcoala Gimnazială din comuna Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu, pentru lunile iunie 2021
şi iulie 2021, cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu: constată că proiectul privind Ghidul de bune practici este
retras şi trece la următorul punct al ordinii de zi, dând citire următorului proiect de hotărâre,
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei
Porumbacu de Jos în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu, solicită, în continuare, consilierilor locali prezenţi să facă
nominalizări pentru reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos în Consiliul de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos.
D-na Primar Poşa Georgeta-Maria: a început un nou an şcolar şi este nevoie să fie desemnaţi alţi
doi consilieri locali în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos. Solicită, de
asemenea, formularea propunerilor în acest sens.
Dl. consilier local Strava Ioan o propune pe d-na consilier local Schiopu Elena.
Dl. consilier local Stoica Mirel-Mihai îl propune pe dl. consilier local Filimon Ioan.
Dl. consilier local Martincu Dorel-Ioan ridică problema incompatibilităţii funcţiei de viceprimar a
domnului Filimon Ioan cu cea de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos în
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos., arătând că au fost cazuri când au
fost constatate astfel de situaţii.
Dl. secretar general Sitterli Ovidiu-Ioan: s-a schimbat legea1, în sensul că este este neretribuită
activitatea.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu, nemaifiind alte propuneri se supune la vot proiectul de
hotărâre,
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 64/2021
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos în Consiliul de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos, cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu,
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Art. 87, alin. 11 din Legea nr. 163/2003: “Activitatea desfăşurată de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, în calitate de membru al consiliului de administraţie al unei entităţi
economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile
de învăţănânt de stat sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor
reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritorilale nu este retribuită.”
1
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Porumbacu de Jos în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale
Porumbacu de Jos.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu, solicită, în continuare, consilierilor locali prezenţi să facă
nominalizări desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos în Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos.
Dl. consilier local Stoica Mirel-Mihai o propune pe d-na Primar Poşa Georgeta-Maria.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu, nemaifiind alte propuneri se supune la vot proiectul de
hotărâre,
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 65/2021 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Porumbacu de Jos, cu unanimitate de
voturi – 12 pentru.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu,
Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poşa
Georgeta-Maria, în calitate de reprezentant al Comunei Porumbacu de Jos în Adunarea Generală a
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SIBIU”.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu supune la vot proiectul de hotărâre,
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 66/2021 privind
desemnarea Primarului Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poşa Georgeta-Maria, în calitate de
reprezentant al Comunei Porumbacu de Jos în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ECO SIBIU”, cu unanimitate de voturi –12 pentru.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu,
Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poşa
Georgeta-Maria, în calitate de reprezentant al Comunei Porumbacu de Jos în Adunarea Generală a
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari”.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu supune la vot proiectul de hotărâre,
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 67/2021 privind
desemnarea Primarului Comunei Porumbacu de Jos, doamna Poşa Georgeta-Maria, în calitate de
reprezentant al Comunei Porumbacu de Jos în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari”, cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu,
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 115/22.09.2021, emisă de Primarul
Comunei Porumbacu de Jos, privind suplimentarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul III, anul 2021.
D-na Primar Poşa Georgeta-Maria: informează consilierii locali asupra aspectelor privind
necesitatea şi oportunitatea, precum şi a temeiurilor de fapt şi de drept care au dus la emiterea
Dispoziţiei nr. 115/22.09.2021 privind suplimentarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe trimestrul III, anul 2021.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu supune la vot proiectul de hotărâre,
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 68/2021 privind
validarea Dispoziţiei nr. 115/22.09.2021, emisă de Primarul Comunei Porumbacu de Jos, privind
suplimentarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III, anul 2021, cu
unanimitate de voturi – 12 pentru.
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Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu,
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici, Varianta 1, pentru proiectul ”Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în
Comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”.
Se arată că există un amendament votat în Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ şi dă citire acestui amendament, precum şi a motivării formulării acestuia:
Amendament:
“Art. 1 – (1) Se aprobă studiul de fezabilitate înregistrat sub nr. 4052/05.05.2021, la Primăria
Comunei Porumbacu de Jos, întocmit de S.C.”Safit Inst”S.R.L. Cluj-Napoca, având ca beneficiar
Comuna Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu, privind proiectul ”Înființare rețele inteligente de distribuție
a gazelor naturale în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexa la prezenta hotărâre este în format electronic pe suport C.D.
Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Varianta 1 din Studiul de fezabilitate
pentru proiectul ”Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Porumbacu
de Jos, județul Sibiu”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Motivare:
“Studiul de fezabilitate întocmit de S.C.”Safit Inst”S.R.L. Cluj-Napoca, are un volum extrem
de mare cuprinzând atât părţi scrise cât şi părţi desenate (hărţi), astfel că este imposibilă constituirea
unei anexe în formă tipărită a hotărârii.
De altfel, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative nu prevede în mod expres şi imperativ forma tipărită pe suport hârtie a actului normativ.
Potrivit art. 197 şi 198 din Codul administrativ, actele normative devin obligatorii de la data
aducerii lor la cunoştinţă publică, aceasta fiind făcută prin publicarea în format electronic.
În concluzie, apreciem că forma tipătită pe suport hârtie a unui text de act normativ nu este eclusivă,
textele citate permitând ca, în anumite situaţii, ca spre exemplu în cazul nostru, anexa, parte integrantă
a hotărârii, să fie pe suport electronic.”
D-na Primar Poşa Georgeta-Maria: informează consilierii locali asupra întâlnirii avute cu
persoanele care au elaborat studiul de fezabilitate şi consilierii locali, întâlnire ca a fost lămuritoare
pentru participanţi, urmând ca după adoptarea proiectului de hotărâre de consiliu local şi intrarea în
vigoare a hotărârii de Guvern privind aprobarea normelor metodologice la programul cunoscut sub
numele de Anghel Saligny să fie accesat acest program pentru realizarea acestui obiectiv. După
lansarea ghidului şi apariţia criteriilor de eligibilitate pentru a putea fi depus acest proiect se va reveni
în consiliul local cu un alt proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnici actualizaţi, după
care se va înregistra cererea de finanţare la secţiunea respectivă. De asemenea, aduce la cunoştinţa
consilierilor locali valoarea investiţiei, conform devizului general, în valoare de 41.441.082 lei fară
TVA. Pentru etapa care va urma, urmează o nouă întâlnire, pentru clarificarea tuturor detaliilor cu cei
care au elaborat documentaţia, urmând a fi făcută o informare publică.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu supune la vot proiectul de hotărâre,
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 69/2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, Varianta 1, pentru
proiectul ”Înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Porumbacu de Jos,
județul Sibiu”, cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu,
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie, anul 2021.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu arată că, aşa cum a fost stabilit, urmează ca, în ordine
alfabetică, să fie preşedinte de şedinţă d-na Schiopu Elena şi o propune pe d-na Schipu Elena ca
Preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie, a acestui an.
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu, nemaifiind alte propuneri supune la vot proiectul de hotărâre,
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Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 70/2021 privind
alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie, anul 2021.
ADOPTAT, cu unanimitate de voturi – 12 pentru.
La punctul DIVERSE al ordinii de zi consilierii locali au fost informaţi de către doamna
Primar Poșa Georgeta-Maria asupra următoarelor puncte de pe ordinea de zi:
a) Informare privind alegerea domnului Suma Tiberiu-Marian în calitate de delegat sătesc al satului
Colun, în cadrul adunării săteşti din data de 19 septembrie 2021;
b) Raport de expertiză tehnică a lucrărilor rămase de executat-Modernizarea infrastructurii rutiere de
interes local Comuna Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu, 2021;
c) adresa nr. 5774/18.06.2021 a domnului Alexandre Eram privind închirierea/vânzarea-cumpărarea
unui teren proprietatea comunei Porumbacu de Jos şi concluziile la care au ajuns compartimentele de
specialitate privitor la această adresă;
d) Semnarea contractului de finanţare privind proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul
E-educație, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu”
Dl. Preşedinte de şedinţă Petrar Liviu: constată că nu mai sunt subiecte ale ordinii de zi de dezbătur,
mulţumeşte celor prezenţi şicdeclară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la orele 1707.

Preşedinte de şedinţă,
Petrar Liviu

Secretar general,
Sitterli Ovidiu-Ioan
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