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.JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI PIETROASA 

 
 

PROCES VERBAL 

 
 Încheiată astăzi 28.01.2020, la sediul Primăriei comunei Pietroasa, cu ocazia ședintei ordinare a 

Consiliului local, convocată de primarul comunei, domnul Pîlea Cornel, prin Dispoziția nr.14 din 

22.01.2020. 

Ordinea de zi a ședinței, prevăzută în dispoziția de convocare a Consiliului local, este: 

    

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de acordare a calificativului ca urmare a evaluării 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pietroasa, pentru perioada 01.01.2019-

31.12.2019. 

             Inițiator: Primar Pîlea Cornel 

2.Proiect de hotărâre privind renunțarea la calea de atac - recursul depus de Consiliul Local al comunei 

Pietroasa în dosarul cu numărul 2391/111/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea. 

             Inițiator: Primar Pîlea Cornel 

 

        Se constată că s-a facut convocarea legală a consilierilor in ședintă ordinară, prin invitația nr. 331 din 

22.01.2020. 

Sedința este legal constituită, fiind prezenți toți cei treisprezece consilieri în funcţie și anume: 

Banciu Augustin, Banciu Viorel, Bunduruș Viorel Ilie, Corb Gheorghe, Corb Viorel, Criste Florin 

Marius, Coste Viorel, Jula Costel, Jula crăciun, Laza Ionel Alin, Pîle Ioan Traian, Tărcăiet Tiberius 

Andrei și Tomuțiu Vasile.   

La ședință participă de drept primarul comunei Pietroasa - dl. Pîlea Cornel, secretarul general al 

comunei - d-na Țica Adriana, consilier juridic Criste Marioara.  

Mai participă cetățeanul Jude Cornel din satul Gurani ( nr.153). 

 

Dl. președinte de ședință Tomuțiu Vasile:   Putem începe? La ordinea de zi s-a suplimentat cu încă 

un punct. Supun la vot să suplimentăm ordinea de zi cu încă un punct, punctul 3 -”Proiect privind 

aprobarea actului de punere în valoare și vânzare către populație a cantități de 157 mc de masă 

lemnoasă din fondul forestier proprietate  publică a comunei Pietroasa”. Cine e pentru? 

Dna secretar general Țica Adriana:Laza, Pîle, pentru? Pentru. Unanimitate. 

Dl. consilier Banciu Augustin:O întrebare, domn primar, cum se vând aceste lemne? 

Dna secretar general Țica Adriana :Ați ajuns acolo? 

Dl. primar Pîlea Cornel: Fasonat la cioată. 

Dna secretar general Țica Adriana: Așteptați până ajungeți acolo. 

Dl. primar Pîlea Cornel: O să vă explicăm. Punctul acesta a mai fost discutat data trecută. 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: În baza Dispoziției nr.14 din 22.01.2020 a primarului 

comunei Pietroasa, prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Pietroasa 

care va avea loc în data de 28.01.2020, ora 16:00 la sediul comunei Pietroasa cu următorul proiect de 

ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de acordare a calificativului ca urmare a 

evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pietroasa, pentru perioada 

01.01.2019-31.12.2019.  

2.Proiect de hotărâre privind renunțarea la calea de atac-recursul depus de Consiliul Local al 

comunei Pietroasa în dosarul cu nr.2391/111/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea și, în final, 

proiectul care l-am votat. Cine este pentru ordinea de zi suplimentată? 
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Se obțin 13 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. 

(Se votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii). 
Cu cvorum legal se adoptă Hotărârea privind aprobarea ordinii de zi. 

 

Dl.presedinte de sedinta Tomuțiu Vasile: Supun la vot procesul verbal de la ultima ședință, din data 

de 30.12.2019. Cine e de acord cu procesul verbal?Procesul verbal de la ședința anterioară îl aveți la 

dosar, supun la vot. Cine e pentru? 

Dl. consilier Pîle Ioan:Numai un pic, doamna secretară. 

Dna secretar general Țica Adriana:Am verificat, are dreptate, e ceea ce a fost... 

Dl. consilier Pîle Ioan: S-a refăcut procesul celălalt verbal.În ședința anterioară am spus ca să 

scoateți cuvântul nu, ați scos cuvântul nu și ați băgat De ce se fac hotărârile pentru depozit?. Cum a fost 

fraza respectivă era De ce nu se fac hotărârile fără depozit? Da? 

Dna secretar general Țica Adriana:Da. 

Dl. consilier Pîle Ioan:Voi trebuia să scoateți cuvântul nu-De ce se fac hotărârile fără depozit?.Ați 

scos și fără și ați băgat pentru depozit. Ca și înainte de contestația anterioară. 

Dna secretar general Țica Adriana:Asta a fost în procesul - verbal celălalt, ceea ce ai spus. Celălalt 

s-a corectat așa cum ai spus, am tăiat nu de acolo și e ok. Mă duc să ți-l aduc? Să ți-l arat? Când s-a reluat 

discuția, cu ce ai spus, a apărut pentru acela într-adevăr în loc de  fără. 

Dl. consilier Pîle Ioan: S-a scos cuvântul nu, s-a băgat pentru. 

Dna secretar general Țica Adriana:Așa s-a înțeles când au derulat.... 

Dl. consilier Pîle Ioan:Practic tot același înțeles. 

Dna secretar general Țica Adriana:Am înțeles, deci va fi  nu. Deci „fără depozit„ în loc de 

„pentr„u. 

Dl. consilier Pîle Ioan:De ce se fac hotărârile fără depozit? 

Dna secretar general Țica Adriana:În loc de pentru. Am înțeles. 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile:Supunem la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se 

obțin 13 voturi  pentru, 0 abținere . 

 (Se votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii). 
  Cu cvorum legal se adoptă Hotărârea privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului 

local al comunei Pietroasa din data de 30.12.2019. 
 

Dl.presedinte de sedinta : Primul punct :Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de 

acordare a calificativului ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului comunei Pietroasa, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019.  Inițiator: Primar Pîlea 

Cornel. 

Cine este pentru? Dacă aveți ceva obiecțiuni la primul proiect de hotărâre. Am citit, pentru că mi-

a atras atenția dl.Tibi și data trecută că să citesc. Ai avut materialul la dispoziție 5 zile, te-ai putut 

documenta. 

Dl. consilier Tărcăet Tiberius: Să ne prezinte hotărârea. 

Dl. consilier Criste Marius: Hotărârea numai după ce o votezi! 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: Proiectul nr.1-cine e pentru? Numărați voturile, 

doamna secretar? 

Dna secretar general Țica Adriana: Toți pentru, mai puțin Pîle. 

Dl. consilier Pîle Ioan:Eu mă abțin. 

 

Se obțin 12 voturi pentru (Banciu Augustin, Banciu Viorel, Bunduruș Viorel Ilie, Corb Gheorghe, 

Corb Viorel, Criste Florin Marius, Coste Viorel, Jula Costel, Jula Crăciun, Laza Ionel Alin, Tărcăiet 

Tiberius Andrei și Tomuțiu Vasile) și 1 abținere (dl.Pîle Ioan Traian). 

  

(Se votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii). 
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Cu cvorum legal se adoptă Hotărârea privind aprobarea propunerii de acordare a 

calificativului ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

comunei Pietroasa, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019. 

 

Dl.presedinte de sedinta : Punctul 2 :Proiect de hotărâre privind renunțarea la calea de atac - 

recursul depus de Consiliul Local al comunei Pietroasa în dosarul cu numărul 2391/111/2018 aflat 

pe rolul Curții de Apel Oradea.  Inițiator: Primar Pîlea Cornel 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: Proiectul nr.2-cine este pentru? 

Dl. consilier Pîle Ioan:Nu înțeleg ce e aici cu punctul 2 acesta, deci nu înțeleg ce acesta. Mie nu 

mi se pare corect, că la data revocării domnului viceprimar era consiliul local constituit din cu totul  alți 

membri. Cererea sau proiectul de hotărâre nu reprezintă, zic eu, opinia consiliului local la data revocării. 

S-a constituit pe 9 voturi valabile, da? Iar acum noua majoritate... 

Dl. consilier Criste Marius: Asta ați spus la instanță, că se schimbă majoritatea, ați spus în fața 

judecătorului, se schimbă viceprimarul. Uite, s-a schimbat majoritatea, se renunță la un proces care e 

păgubos pentru consiliul local. Ceea ce ți se pare sau nu ți se pare ție, atâta timp cât se ia o hotărâre într-

un consiliu local, deci rămâne.. 

Dl. consilier Banciu Augustin:De ce ….  

Dl. consilier Criste Marius: Hai să-ți spun de ce: pentru că, în momentul în care s-a votat proiect 

de hotărâre de a renunța la un avocat, da, ai renunțat la el, tu oricum l-ai plătit cu n mii, 10 mii, 70 mii lei 

sau 7 mii lei... 

Dl. consilier Banciu Augustin:Dar consiliul local are avocat, domnule!Avem jurist la primărie 

care ne poate reprezenta. 

Dl. consilier Criste Marius: Dar ați renunțat la el, că nu aveți nevoie de juristul de la primărie. 

Dar dacă v-ați angajat avocat, ce avocat aveți voi în procesul acesta? 

Dl. consilier Banciu Augustin: Cum să renunțăm, nu-i juristul primăriei? 

Dna consilier juridic Criste Marioara: D-voastră ați zis că sunt incompatibilă cu cauza respectivă. 

Dl. consilier Banciu Augustin: S-a renunțat și o punem pe doamna. 

Dl. consilier Criste Marius: Și de ce ați angajat avocat atunci, dl. Banciu, că ați votat?  

Dl. consilier Banciu Augustin: Nu am angajat nici un avocat atunci. 

Dl. consilier Criste Marius: N-ați votat ca să o angajați pe doamna Bochiș? Atâta timp cât voi 

doriți, cei care contestați proiectul acesta de hotărâre, atâta timp cât doriți să mai păgubească banii din 

bugetul primăriei, să mai plătești un avocat, pentru ce, pentru că oricum procesul acesta se pierde și dacă 

mergi cu el până la Haga. Nu mai cheltuiești niște bani. Domn președinte, supune la vot. 

Dl. consilier Pîle Ioan: A fost o înfățișare, noi oricum vom plăti banii.  

Dl. consilier Criste Marius:Voi? Care voi?  

Dl. consilier Banciu Augustin: Consiliul local. 

Dl. consilier Criste Marius: Care consiliul local? Din bugetul primăriei. 

Dl. consilier Pîle Ioan: A fost o înfățișare, da? 

Dl. consilier Criste Marius: Ar trebui să lăsaţi răutăţile la o parte. 

Dna consilier juridic Criste Marioara:Nu are contract, doamna avocat. 

Dl. consilier Criste Marius: Nu are contract doamna avocat şi de aceea a dat termen. 

Dl. consilier Pîle Ioan:Ce zici, doamna Criste? 

Dna consilier juridic Criste Marioara:Pentru faza aceasta procesuală, doamna avocat nu are 

contract. Nu are. 

Dl.primar Pîlea Cornel: Noi renunțăm la recurs. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Cum nu are contract, doamna Criste? De ce nu are contract? Ziceți că nu 

are contract. Zii. 

Dna consilier juridic Criste Marioara:D-voastră ați votat, că nu ați adoptat actul adițional. 

Dl.primar Pîlea Cornel: Are contract la recurs? 

Dl. consilier Pîle Ioan:Doamna jurist, la proiectul respectiv, cu actul adițional, ne-ați prezentat 

cumva actul adițional, să vedem despre ce e vorba? 
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Dna consilier juridic Criste Marioara:Da, v-am spus că îl aveți la dispoziție, dacă veniți să vi-l 

dau, era în birou. V-am explicat despre ce este vorba 

Dl. consilier Pîle Ioan: Nu dacă veniți! Eu din câte știu, la orice proiect de hotărâre veniți și ni-l 

atașați,da? Nu să venim noi ..... 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Era detaliat în referatul de aprobare, în raportul de 

specialitate. Era detaliat despre ce e vorba. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Da, actul adițional, despre ce era vorba în actul adițional? 

Dna consilier juridic Criste Marioara:Uitați-l, îl am aici, vi-l dau dacă vreți să-l vedeți. 

Dl. consilier Pîle Ioan:De ce nu ni l-ați prezentat atunci, la momentul respectiv? Că scrie în 

procesul-verbal că nu a fost prezentat. 

Dna consilier juridic Criste Marioara:V-am detaliat, chiar v-am invitat în birou să veniți să vi-l 

dau. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Cum să venim noi în birou? Că suntem în ședință de consiliu! 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Știați despre ce era vorba. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Cum știam noi despre ce e vorba?! 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Nu știați din actele de ședință? 

Dl.consilier Pîle Ioan Traian: Cum știam că actul adițional se face  ca și cu depozitul... 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Păi nu ați citit în actele de ședință? Păi nu l-ați votat? 

Dl. consilier Criste Marius:Vezi că nu l-ai votat, omule! N-ai votat că nu ai știut! 

Dl. consilier Pîle Ioan:Dar ce să votez? Dacă nu s-a atașat la proiect actul adițional. 

Dl. consilier Criste Marius: Domnu” președinte, te rog să conduci ședința!  

Dl.primar Pîle a Cornel: dar cine a depus recursul? Cred că Consiliul local a făcut recursul! Care 

consiliu local? 

 

Dl.consilier Criste Florin Marius:Da, întreabă! Care consiliu local a făcut recurs? 4 oameni? 4 

oameni vă considerați consiliu local? Zii, 4 oameni vă considerați consiliu local? 

Dl. consilier Pîle Ioan:Doamna jurist, vă rog frumos să ne explicați la ce făcea referire actul 

respectiv? 

Dna consilier juridic Criste Marioara:La faza procesuală a recursului. Asta a fost menționat în tot 

proiectul de hotărâre. 

Dl. consilier Pîle Ioan: La ce? 

Dl. consilier Criste Marius:Ți-a spus: la faza procesuală. Ești un prost. 

Dl. consilier Pîle Ioan:La ce fază procesuală? Orice dosar, orice proces, e cu recurs sau fără 

recurs. Dacă s-a încheiat cu recurs.. 

Dna consilier juridic Criste Marioara:Păi tocmai, că e cu sau fără.Și atunci trebuia făcut și pentru 

recurs un act adițional. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Când s-a votat să se facă contractul, eu au am fost acela care am 

menționat să se menționeze în procesul verbal, că toate procesele care le vom avea consiliul local să ne 

reprezinte doamna avocat. 

Dna consilier juridic Criste Marioara:Doamna avocat nu a menționat lucrul acesta și în contract. 

Trebuia menționat și în contract ca să o putem și plăti.  

Dl. primar Pîlea Cornel: Poștașu, am înțeles că economist ești, acum ești și jurist? 

Dl. consilier Pîle Ioan: Nu a fost așa, mă? 

Dl. primar Pîlea Cornel: Cine a făcut recursul? 

Dl. consilier Pîle Ioan: Cum adică? Consiliul local. 

Dl. consilier Criste Marius: Care? Care îi acela consiliul local? 

Dl. primar Pîlea Cornel: Consiliul local trebuie să fie reprezentat de cineva. 

Dl. consilier Criste Marius: Hai să vedem, m-ați pus reprezentant pe mine al consiliului local? 

Dl. consilier Tărcăet Tiberius: Vorbiți pe rând, mă. 

Dl. consilier Criste Marius: M-ați pus pe mine reprezentant al consiliului local. 

Dl. primar Pîlea Cornel: Ați renunțat la contractul cu avocatul. 
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Dl. consilier Pîle Ioan: Cine? 

Dl. primar Pîlea Cornel: Consiliul local. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Cine? Cum adică? La ce contract? 

Dl. primar Pîlea Cornel: Majoritatea consiliului local. 

Dl. consilier Pîle Ioan: La ce contract am renunțat noi? 

Dl. primar Pîlea Cornel: La contractul cu Silvia Bochiș. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Eu nu cred! 

Dl. consilier Criste Marius: Numai în noiembrie sau în decembrie când am avut ultima ședință! 

Dl. consilier Pîle Ioan: Act adițional!De ce nu ni l-ați prezentat? 

Dl. consilier Criste Marius:Domnul președinte, supune la vot! 

Dl. consilier Pîle Ioan: Menționați în procesul verbal și așa trimiteți la Curtea de Apel. Că nu ne-a 

fost prezentat. 

Dl. primar Pîlea Cornel: Ce act adițional? La ce? 

Dl. consilier Pîle Ioan: La actul adițional, la contractul acela. 

Dl. primar Pîlea Cornel :Nu a avut act adițional cu contract la recurs, că nu se știa că va fi recurs 

atunci. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Voi ați venit. Inițiator Pîlea Cornel. Un proiect de hotărâre privind actul 

adițional cu doamna Silvia Bochiș, da. Dar noi, act adițional, să vedem despre ce e vorba, nu știm. 

Aduceți-l, doamna jurist, că era în ședință. De ce nu ni l-a adus, apoi? 

Dl. primar Pîlea Cornel:Da, domnul jurist, de ce? 

Dl. consilier Pîle Ioan: Să vedem despre ce e vorba! 

Dl. primar Pîlea Cornel: Numai o factură ne-a făcut-o de 3 ori greșită! 

Dl. consilier Pîle Ioan:Da nu mă interesează pe mine de facturi!Se remediază! 

Dl. primar Pîlea Cornel:Dar să ne facă contractele apoi! Trebuia adus contractul acela care nu e 

nici măcar semnat de primar, nici nimic. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Ce contract, mă? 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Dar contractul l-ați văzut? 

Dl. consilier Pîle Ioan: Ce contract? 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Contractul pe care l-ți încheiat. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Pe mine mă interesează de ce nu ne-ați prezentat actul adițional! 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Păi, actul adițional e 3 rânduri pe lângă contract. Trebuia să 

vedeți contractul prima dată și după aceea. Lăsați teoria, că ați știut despre ce e vorba! Nu mai lungiți 

aici! 

Dl. consilier Criste Marius: Domnul președinte, te rog frumos să supui la vot! 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: Poștașu, ai citit aici la raportul de specialitate? 

Dl. consilier Pîle Ioan: La ce? 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: La punctul ăsta! Raportul de specialitate. L-ai citit? 

Dl. consilier Pîle Ioan: La ce? 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: La punctul acesta. L-ai citit?  

Dl. consilier Pîle Ioan: Da, l-am citit? 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile:Și? Banciu a spus că nu ați avut avocat. 

Dl. consilier Pîle Ioan: Cum adică nu am avut avocat? 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: Așa a zis el. Pe doamna juristă ați refuzat-o! 

Dl. consilier Pîle Ioan: Domnul președinte, în ședința respectivă ai fost consilier și ai zis că nu 

votezi că nu știi despre ce e vorba. Și acum știi despre ce e vorba? 

Dl.cosilier Banciu Augustin: Dl.primar a angajat-o pe doamna Bochiș! 

Dl. primar Pîlea Cornel:Eu? Hai să votăm acum să nu-i plătim contractul că l-a pierdut. 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile:Supunem la vot punctul nr.2. Cine e pentru? 

Se obțin: 7 voturi ”pentru”: (Banciu Viorel, Bunduruș Viorel Ilie, Corb Viorel, Criste Florin 

Marius, Jula Costel, Jula Crăciun și Tomuțiu Vasile); 5 voturi ”împotrivă” (Banciu Augustin,  Coste 

Viorel,  Laza Ionel Alin, Tărcăiet Tiberius Andrei și Pîle Ioan Traian) și 1 ”abținere” (Corb Gheorghe). 
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(Se votează prin vot deschis, prin ridicarea mâinii). 
Cu cvorum legal se adoptă Hotărârea privind privind renunțarea la calea de atac - recursul 

depus de Consiliul Local al comunei Pietroasa în dosarul cu numărul 2391/111/2018 aflat pe rolul 

Curții de Apel Oradea. 

Dl. consilier Banciu Augustin: Eu propun să ne reprezinte juristul primăriei. 

Dna consilier juridic Criste Marioara: Deja m-ați declarat incompatibilă. 

Dl. consilier Criste Marius: Am propus eu și nu ați vrut. 

Dna secretar general Țica Adriana: 7 voturi pentru. 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile:Punctul 3. 

Dl. consilier Banciu Augustin: La ședința trecută s-a renunțat la avocat. 

Dl. consilier Criste Marius: Renunți și la proces să nu mai faci cheltuieli. 

Dl. consilier Banciu Augustin: Să ne reprezinte juristul primăriei. 

 Dl.consilier LazaAlin: Să vede că le este frică! 

Dl.primar Pîlea Cornel: De ce să ne fie frică? 

Dl.consilier Criste Florin Marius: La ce mărturie ai depus tu, nici nu mai trebuia să se prezinte 

Geo la proces! 

Dna consilier juridic Criste Marioara:Așa este, nu știi ce se întâmplă, dar ne luăm măsuri de 

precauție! 

Dl.consilier Criste Florin Marius: La ce mărturie ai depus tu în favoarea lui Geo, nici dacă te lua 

Geo avocat! 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile:Punctul 3. 

Certuri și discuții. 

 

Dl. presedinte de ședința Tomuțiu Vasile: Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

actului de punere în valoare și vânzarea către populație a cantității de 157 mc masă lemnoasă din 

fondul forestier proprietate publică a comunei Pietroasa. Inițiator: Primar Pîlea Cornel 

Dl. consilier Banciu Augustin:Citește-l, să-l discutăm! 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: Să-l mai citesc încă o dată? Bine apoi. 

Dl. consilier Banciu Augustin: Să vedem despre ce e vorba. 

Dl.primar Pîlea Cornel: Lasă că vă explic eu. E vorba despre partida de la Boga, de la Vale Șasă 

până la Boga, caream discutat-o la cealaltă ședință. Să le dăm fasonate la cioată. Și la prețul de 50 de lei. 

Dl. consilier Tărcăet Tiberius: Vine firma și prestează serviciile? 

Dl.primar Pîlea Cornel: Dar e fără prestări servicii, e fasonat la cioată. 

Dl. consilier Tărcăet Tiberius: Dacă îl fasonezi la cioată, vine o firmă și-l fasonează la cioată.  Și 

se mai adaugă la preț. 

Dl.primar Pîlea Cornel:Nu, îl face ocolul. 

Dna secretar general Țica Adriana: Nu, scrie, uită-te acolo. A zis că fac ei pentru 10 lei fasonatul. 

Deci 50 lei lemnul și 10 lei fasonatul. Vezi că este o notă de fundamentare a Ocolului. 

Dl.primar Pîlea Conrle: Am mai discutat o dată, dar nu am avut fundamentarea ocololui; am cerut 

de la ocol să ne explice care-i și cum funcționează și .. 

Dl.consilier Banciu Augustin: Cum trebuie să fac să iau lemne de acolo? 

Dl.primar Pîlea Cornel: Mergi la pădurar, la vecinul tău, și... 

D.consilier Banciu Augustin: M-am dus. 

Dl. consilier Tărcăet Tiberius: Atunci e 60 plus 10, e 70. 

Dna secretar general Țica Adriana: Nu, 60. 

Președinte de ședință dl. Tomuțiu Vasile: Supunem la vot punctul nr.3. Cine e pentru? 12 voturi 

”pentru”. 

Dna secretar general Țica Adriana: Pîle? 

Dl. consilier Pîle Ioan: Abținere. 

Dl.primar Pîlea Cornel:Bravo. 
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Se obțin 12 voturi pentru (Banciu Augustin, Banciu Viorel, Bunduruș Viorel Ilie, Corb Gheorghe, 

Corb Viorel, Criste Florin Marius, Coste Viorel, Jula Costel, Jula Crăciun, Laza Ionel Alin, Tărcăiet 

Tiberius Andrei și Tomuțiu Vasile) și 1 abținere (dl.Pîle Ioan Traian). 

(S-a votat deschis, prin ridicarea mâinii). 

     Cu cvorum legal se adoptă Hotărârea privind aprobarea actului de punere în valoare și 

vânzarea către populație a cantității de 157 mc masă lemnoasă din fondul forestier proprietate 

publică a comunei Pietroasa. 

    

Președintele de ședință Tomuțiu Vasile: Punctl 4 -Diverse. Sunt probleme? Nu sunt. Punctele 

înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate. Declar ședința închisă. 

 

 

                    Președinte de ședință,                                               Secretar general al comunei Pietroasa, 

              Tomuțiu Vasile                                                                        Ţica Adriana 


