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PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 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 1615, din totalul de 13 consilieri locali fiind prezenţi
12 consilieri locali (unul prin intermediul mijloacelor electronice).
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.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria dă citire aduce la cunoştinţa consilierilor locali că a
convocat şedinţa ordinară prin Dispoziţia nr. 136/2021 şi dă citire ordinii de zi aşa cum este prezentată
în anexa la dispoziţia de convocare.
De asemenea, Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria propune completarea ordinii de zi, la
punctul Diverse, cu solicitarea delegatului sătesc al satului Colun domnul Suma Tiberiu-Marian şi
notificarea S.C. Passilva Proiect S.R.L. Huşi.
Preşedintele de şedinţă Doamna Schiopu Elena supune la vot provesul-verbal al şedinţei ordinare
din data de 30 septembrie 2021 a Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos.
APROBAT, cu unanimitate de voturi - 13 pentru;
Preşedintele de şedinţă Doamna Schiopu Elena supune la vot ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos, aşa cum a fost completată.
APROBAT, cu unanimitate de voturi - 13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: trece la primul proiect al ordinii de zi,
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 pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 71/2021 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 pentru
Dezvoltare Intercomunitară – ITI Microregiunea Ţara Făgăraş, cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena:
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material către Parohia Ortodoxă Porumbacu de Jos.
S-au purtat discuţii asupra clarificării procedurii de vot în sensul că discuţiile asupra proiectului de
hotarâre se poartă înainta începerii votului asupra proictului de hotărâre şi nu în timpul votarii.
Domnul consilier local Lino Magliano: arată că în lunile aprilie, mai au mai fost acordate ajutoare
materiale aceleiaşi biserici şi că, având în vedere că sunt mai multe biserici în comună, ar trebui să fie
o egalitate în privinţa ajutoarelor materiale acordate.
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Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: arată că preoţii şi consiliile parohiale pot solicita în baza
legii ajutoare consiliului local. Ajutoarele se acordă în funcţie de solicitările fiecărei parohii.
Domnul consilier local Lino Magliano: întreabă dacă este o limită bugetară, o cotă, privind acordarea
ajutoarelor.
Domnul consilier local Stoica Mirel-Mihai: intervine şi arată că ajutorul material este acordat în
vederea construirii unei capele.
Domnul consilier local Lino Magliano: consideră că primăria tebuia să construiască respectiva
capelă, dar că nu este împotriva construirii capelei ci dimpotrivă este de acord cu acest lucru.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: în satul Porumbacu de Jos va fi o singură capelă pe care o va
folosi oricine. Este necesar, pentru anul 2022, a se găsi surse financiare, eventual din fonduri europene,
pentru a se construi asemenea capele în fiecare sat al comunei.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
ADOPTAT, cu majoritate de voturi - 12 pentru;
- 1 abţinere dl. consilier local Vîrtan Ioan.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 72/2021
privind acordarea unui ajutor material către Parohia Ortodoxă Porumbacu de Jos, cu majoritate de
voturi - 12 pentru;
- 1 abţinere dl. consilier local Vîrtan Ioan.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena:
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Porumbacu de Jos.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: formulează un amendament cu privire la titlul proiectului de
hotărâre, acesta având următoarea formulare:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienţilor, indemnizaţiilor şi salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Porumbacu de Jos.”
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: supune la vot amendamentul propus de doamna
Primar Poşa Georgeta-Maria, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Amendamentul privind titlul proiectului de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de
voturi – 13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: dă citire proiectului de hotărâre şi arată că a primit
aviz favorabil.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: învederează consilierilor locali că acest proiect de hotărâre
este iniţiat ca urmare a raportului misiunii de audit, care este publicat pe site-ul instituţiei, care a
constatat că nu sunt stabiliţi coeficienţii pentru toate funcţiile publice şi cele contractuale din cadrul
instituţiei.
Sunt purtate discuţii asupra proiectului de hotărâre între consilierii locali şi iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Dl. consilier local Martincu Dorel-Ioan: arată că ar fi fost bine să se cunoască impacul bugetar al
proiectului de hotarâre.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: prin adoptarea proiectului de hotărâre nu există un impact
bugetar, în sensul creşterii bugetului de cheltuieli cu salariile, trebuind a fi adoptată hotărârea în
conformitate cu legea.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 73/2021
privind aprobarea coeficienţilor, indemnizaţiilor şi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Porumbacu de Jos,
cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena:
Proiect de hotărâre privind suplimentarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul IV, anul 2021 şi suplimentarea şi rectificarea listei de investiţii pe trimestrul IV, anul 2021.
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Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: întreabă consilierii locali dacă sunt necesare lamuriri în
legătură cu proiectul de hotărâre, având în vedere că acesta a fost comunicat şi afişat pe site-ul
instituţiei.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: arată că există aviz favorabil de la comisia de buget
şi supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 74/2021
privind suplimentarea şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2021 şi
suplimentarea şi rectificarea listei de investiţii pe trimestrul IV, anul 2021, cu unanimitate de voturi –
13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena:
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Porumbacu de Jos,
pentru anul 2021 către Parohia Ortodoxă Porumbacu de Jos.
Dl. consilier local Martincu Dorel-Ioan: solicită clarificări asupra sumei, având în vedere că în
referat apare suma de 5.900 lei.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: suma de 5.900 lei apare în deviz, în ofertă.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: arată că în proiectul de hotărâre este prevăzută suma
de 5.000 lei.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: propunerea este făcută pentru suma de 5.000 lei, atât cât
permite bugetul, fiind necesare şi documente justificative pentru plata sumei alocate.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT, cu majoritate de voturi - 12 pentru;
- 1 abţinere dl. consilier local Vîrtan Ioan.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 75/2021
privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Porumbacu de Jos, pentru anul 2021 către
Parohia Ortodoxă Porumbacu de Jos, cu majoritate de voturi - 12 pentru;
- 1 abţinere dl. consilier local Vârtan Ioan.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: având în vedere că nu mai sunt proiecte de hotărâri
pe ordinea de zi se trece la punctul DIVERSE.
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 scrisoarea de intenţie nr. 7620/30.09.2021 a Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva;
b) Notă de constatare cu privire la punerea în funcţiune a staţiei de epurare propusă pentru localitatea
Sărata, comuna Porumbacu de Jos;
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: arată că această staţie de epurare nu poate fi pusă în
funcţiune şi nu există soluţii tehnice privind funcţionarea acesteia în serviciul vreunei comunităţi
locale şi solicită sprijin consilierilor locali pentru identificarea unei soluţii în vederea punerii acesteia
în valoare sau valorificarea acesteia la preţul pieţei.
Dl. consilier local Strava Ioan: a fost achiziţionată staţia de epurare, chiar dacă era subdimensionată
pentru numărul locuitorilor satului Sărata, pentru că la momentul achiziţionării staţiei de epurare
acelea erau posibilităţile financiare, scopul fiind acela de a pune în funcţiune reţeaua de canalizare. Din
discuţiile purtate cu cei de la Eco Tank acestia au arătat că se poate suplimenta cu încă o staţie care să
funcţioneze în paralel până la capacitatea necesară. Aşa a fost atunci soluţia agreată de a pune în
funcţiune 30% din capacitate şi între timp să fie comandată o altă staţie care să fie pusă în funcţiune în
paralel. De asemenea, arată că menţine soluţia tehnică iniţială de a monta staţia de epurare
achiziţionată chiar cu achiziţionarea unei alte staţii de epurare mai mari care să deservească satele
Sărata şi Colun.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: utilajul, plătit din bugetul local, nu poate fi folosit pentru că
nu poate fi pus în funcţiune nici la Sărata nici la Colun, propunerea iniţială a specialiştilor nu a fost
regăsită în documentele aflate în instituţie. Trebuie găsită o soluţie privind recuperarea sumelor şi de la
cine.
În continuare, sunt purtate discuţii pentru găsirea unei soluţii optime pentru punerea în valoare
a statiei de epurare achiziţionate.
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c) Informare privind raportul de selecţie pentru cererea de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat
Măsura 15. „Servicii de silviomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” a Submăsurii 15.1.
„Plăţi pentru angajamente de silviomediu” din cadrul PNDR 2014-2020;
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: am fost declaraţi eligibili pe această cerere de finanţare,
valoarea totală va fi de 291.000 de Euro, împărţiţe pe 5 ani, însemnând că pentru anul 2022 se va
încasa o plată parţială de de aproximativ 59.000 de Euro, în bugetul local, pentru suprafeţele de păduri
depuse la APIA.
d) Solicitarea delegatului sătesc al satului Colun, domnul Suma Tiberiu Marian, privind luarea unor
măsuri privind asigurarea liniştii, ordinii publice şi protecţia locuitorilor satului Colun şi a bunurilor
acestora;
Delegatul sătesc al satului Colun, domnul Suma Tiberiu Marian a înfăţişat problemele
comunităţii săteşti şi a solicitat luarea măsurilor în vederea soluţionării acestora, ridicând şi problema
prezenţei urşilor în sat.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: solicită delegatului sătesc să apeleze, atât dânsul cât şi
locuitorii satului, la numărul de urgenţă 112 pentru ca să existe o intervenţie a instituţiilor îndrituite în
acest sens. A fost făcută o informare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la întâlnirea
avută la Prefectura Sibiu împreună cu reprezentanţii Gărzii de Mediu, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă şi ceilalţi membrii ai C.J.S.U. Sibiu, convenindu-se la trimiterea unei adrese către Ministerul
Mediului şi Pădurilor pentru a se putea modifica legea. Soluţia, pentru zona comunei, o reprezintă
extragerea exemplarelor periculoase.
Domnul consilier local Lino Magliano: consideră că în problema urşilor trebuia să fie luate măsuri
de acum 10 ani în urmă, prin castrarea şi redarea lor în libertate, iar la ora actuală efectivele de urşi ar
fi fost la jumătate.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: informează consilierii locali sunt informaţi asupra necesităţii
extinderii sistemului de supraveghere video în comună, urmând ca în bugetul anului 2022 să fie avută
în vedere alocarea sumelor necesare pentru realizarea unui sistem de supraveghere video în fiecare sat.
e) Notificarea S.C. Passilva Proiect S.R.L. Huşi privind începerea procedurii de elaborare a „Studiului
privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine”, studiu de fundamentare pentru Garda
Forestieră Braşov.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: această societate a efectuat în studiu, în teren, şi în urma
acestui studiu a rezultat o suprafaţă de de 50 ha de pădure cvasivirgină pe raza comunei Porumbacu de
Jos, proprietate publică a comunei, şi pe care o propune a fi introdusă în Catalogul naţional al pădurilor
virgine şi cvasivirgine. Societatea doreşte un aviz din partea consiliului local în urma acestei
propuneri. Din acte şi discuţiile avute cu reprezentanţii ocolului silvic şi consultanţii care au întocmit
documentaţia depusă la APIA rezultă că aceste 50 de ha identificare de S.C. Passilva Proiect S.R.L. se
suprapun cu suprafaţa de teren care a fost depusă pentru subvenţie la APIA şi pentru care am primit
eligibilitatea, aceasta însemnând că există două opţiuni renunţarea cu penalizări sau scoşi de la
eligibilitate sau nu vom fi de acord cu introducerea în acest catalog. Pentru o perioada de 5 ani trebuie
menţinută solicitarea către APIA şi documentaţia depusă şi eligibilă. Solicită un aviz favorabil sau
nefavorabil.
Consilierii locali, în unanimitate, au exprimat dezacordul cu aspectele notificate şi au avizat
negativ solicitarea.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: constată că nu mai sunt subiecte ale ordinii de zi de
dezbătut, mulţumeşte celor prezenţi şi declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la orele 1719.
Preşedinte de şedinţă,
Schiopu Elena

Secretar general,
Sitterli Ovidiu-Ioan
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