
 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ORAŞUL  HAȚEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi 28.10.2021, în temeiul art.138 alin.(13)–(14) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ şi a prevederilor regulamentului de 
organizare şi funcţionare al consiliului local Haţeg, aprobat prin hotărârea nr. 56/2021, cu 
ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Haţeg, ce a avut loc în data 28.10.2021, ora 14, în 
sala de sedinte ,,Transilvania” a Consiliului local şi în format electronic, pe aplicaţia ,,zoom”. 

Procesul verbal conţine sinteza dezbaterilor din şedinţa consiliului local, precum şi 
modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte.  

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.408/2021, în temeiul 
dispoziţiilor art.133 alin.(1)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019, privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.134 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 
57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 23 
alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local Haţeg, aprobat prin 
hotărârea nr. 56/2021, convocarea Consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul 
secretarului general al oraşului Haţeg, cu 5 zile înainte de data şedinţei, în proiectul ordinii de 
zi, aprobat prin act administrativ al primarului, în invitaţia de şedinţă şi în convocatorul de 
înmânare a materialelor de şedinţă, regăsindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de lege 
şi regulament cu privire la convocare, înclusiv data, ora, locul şi modalitatea de desfăşurare a 
şedinţei. Odată cu invitaţia la şedinţă şi convocatorul de înmânare a materialelor s-au pus la 
dispoziţia alesilor locali, în format scris, pe suport de hârtie, toate proiectele de hotărâri aflate 
pe ordinea de zi, modul de repartizare a acestora caătre structurile din aparatul de specialitate 
şi comisiile consiliului local. Proiectul ordinii de zi, actul administrativ de aprobare a acestuia 
şi totodată de convocare a autorităţii deliberative, precum şi proiectele de hotărâri au fost 
aduse la cunoştinţă publică, prin postarea la sediu şi pe site-ul instituţiei. 

În data de 27.10.2021 și 28.10.2021 s-au transmis către consilieri, în format electronic, 
pe adresele de e-mail comunicate secretarului general, în vederea purtării corespondenţei 
electronice, suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte, totodată comunicându-se structurile 
care aveau obligaţia de a întocmi raportul de specialitate şi comisiile de specialitate ce aveau 
obligaţia avizării proiectului. 
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului constată, potrivit semnăturilor din 
registrul de prezenţă a aleşilor locali, că dintr-un număr de 17 consilieri în funcție, 13 
consilieri sunt prezenţi în sală, 3 alesi local au accesat link-ul comunicat prin SMS în vederea 
participării la ședință, în format electronic, în persoana doamnei consilier Vulcu Gianina, 
Crăciun Ovidiu și Ștefoni Ovidiu,  rezultând  un număr de 16 aleși locali. 
Domnul Demian Viorel, președintele de ședință, declară şedinţa statutară fiind prezenţi un 
număr de 16 consilieri din 17 aflaţi în funcţie.Lipsește domnul consilier Neiconi Mircea, ce va 
participa totuși la ședință de la punctul 13.  
Domnul Pasconi Valentin, secretarul general al oraşului trece în revistă legislația în materie 
de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la 
dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de 
interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să 
anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. Niciunul dintre consilieri nu a declarat că s-ar 
afla într-o astfel de situație. 
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului - referitor la procesul verbal al 
ședinței anterioare s-a strecurat o eroare materială în sensul că s-a scris ședință ordinară în loc 
de ședință estraordinară convocată de îndată. S-a refăcut procesul-verbal și se va retrimite la 
instituția prefectului. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- să răspundă cine a greșit. 



Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului-doamna Dregoesc,  pe viitor la 
proiectele care vizează rectificări de buget care privesc Seminarul Teologic să nu participați la 
vot. 
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului, dă citire şi supune la vot procesul 
verbal al şedinţei anterioare. 
Se aprobă cu 16 voturi pentru. 
 
La şedinţă participă de drept: 
Pușcaș Adrian Emilian              -    primarul oraşului Hațeg ;                   
Pasconi Valentin                        -  secretarul general al oraşului Haţeg .  
 
Participă ca invitaţi : 
Doamna Martinesc  Monica, inspector, compartiment administrație publică locală; 
Doamna Pasconi-Burz Elena, șef serviciu juridic; 
Doamna Ivancu Ileana, inspector, compartiment resurse umane, 
Domnul Georgeoni Ovidiu, inspector, compartiment buget-contabilitate; 
Domnul Chiper Robert, șef serviciu de cadastru; 
Doamna Forțiu Marinela, consilier, compartiment achiziții publice; 
Doamna Pătruți Lorena, inspector, compartiment protecția mediului; 
Domnul Gardean Severică, inspector,compartiment tehnic, investiții; 
Doamna Mihuțiu Gabriela, șef birou administrarea domeniului public şi privat; 
Domnul Fulea Nicolae, delegat sătesc sat Silvaşu de Jos; 
Domnul Nopcea Marius, delegat sătesc sat Silvaşu de Sus; 
Reprezentanți ADI:   Doamna Sărăcuț Dana 
                                  Domnul Marcel Șorecău 
Doamna Micloșoni Dana, manager Spitalul orășenesc Hațeg; 
 
Domnul Demian Viorel, președinte de ședință,  propune spre aprobare ordinea de zi, aşa 
cum aceasta a fost comunicată consilierilor, cu 5 zile înainte de data şedinţei ordinare: 
1. Proiect de hotărâre nr.182/2021 privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului oraşului 
Haţeg în adunarea generală a asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota tarifele totale/finale de 
operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2018. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
2. Proiect de hotărâre nr.171/2021 privind aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  datelor 
în registrul agricol pentru trimestrul al III-lea al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate 
la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin 
norme. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
3. Proiect de hotărâre nr.172/2021 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale şi a 
însuşirii în domeniul public al oraşului Haţeg a suprafeţei reale a unor imobile, ce au 
destinaţia de drum de interes local. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
4. Proiect de hotărâre nr.173/2021 privind exprimarea acordului prealabil pentru iniţierea, de 
către Liceul Teoretic ,,I.C.Brătianu” Haţeg, a procedurii necesare închirierii unui teren de 16 
m², din incinta Şcolii Gimnaziale ,,Aron Densuşianu”, în vederea amplasării unui chioşc 
pentru comercializarea produselor alimentare premise elevilor . 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
5. Proiect de hotărâre nr.174/2021 privind aprobarea repartizării către Jurmoni Bianca 
Loredana, a locuinţei construite pentru tineri, identificată ca ap. nr. 23, din blocul construit de 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea Constructorului nr. 4, judetul 
Hunedoara. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
6. Proiect de hotărâre nr.175/2021 privind aprobarea cesionării contractului  de  concesiune 
nr. 32/2443/14.06.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a  terenului înscris în CF nr. 



61334 Haţeg, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 2432/3 Haţeg, nr. top 239/10/a/3,  în 
suprafaţă de 20 m²,  ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
7. Proiect de hotărâre nr.176/2021 pentru modificarea şi completarea art. 1 si art. 2 din 
hotărârea nr. 54/2021 privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice 
pe anul 2021, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, 
în condiţiile legii  
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
8. Proiect de hotărâre nr.177/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local, a 
bugetului creditelor interne şi  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
integral sau parţial  din venituri proprii,  ale oraşului Haţeg, pentru  trimestrul al III-lea al 
anului  2021 . 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
9. Proiect de hotărâre nr.178/2021 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei 40.000 
lei, pentru  acţiunile  organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
                                                                                                  Iniţiator: primarul oraşului 
Haţeg 
10. Proiect de hotărâre nr.179/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 
Haţeg pe anul 2021 . 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
11.Proiect de hotărâre nr.180/2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
12.Proiect de hotărâre nr.181/2021 privind aprobarea desemnarii reprezentanţilor Consiliului 
local  în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru anul 
şcolar 2021-2022. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
13. Proiect de hotărâre nr.183/2021 privind aprobarea unor protocoale/planuri de colaborare – 
cadru, ce se vor încheia între oraşul Haţeg şi instituţiile publice locale,  pentru repartizarea şi 
închirierea locuințelor de serviciu construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în orașul 
Hațeg, județul Hunedoara. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
14. Proiect de hotărâre nr.184/2021 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat al oraşului Haţeg,  înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
15.Proiect de hotărâre nr.185/2021 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a 
învaţământului preuniversitar de stat în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2021-2022, ca urmare 
a arondării Creşei oraşului Haţeg, ca structură a Liceului Teoretic ,,I.C.Brătianu” Haţeg. 
                                                                                                Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
16. Proiect de hotărâre nr.186/2021 privind alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului 
local al oraşului Haţeg. 
                                                                                                 Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
17. Proiect de hotărâre nr.187/2021 privind aprobarea normativului de personal, statului de 
funcţii şi organigramei la Spitalul orăşenesc Haţeg. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
18. Diverse. 
 
Se  aprobă  cu  16 voturi pentru. 
Domnul consilier Demian Viorel, președinte de ședință, propune introducerea pe ordinea 
de zi a punctelor suplimentare, comunicate electronic consilierilor, astfel: 
19.Proiect de hotărâre nr.188/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție 
„Modernizarea iluminatului public în Orașul Hațeg, județul Hunedoara, etapa a II-a”. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
20.Proiect de hotărâre nr.189/2021 privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 21584/02.11.2016, încheiat între Oraşul Haţeg şi Club Sportiv 
Orăşenesc „Retezatul” Haţeg. 



Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
21.Proiect de hotărâre nr.190/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care 
urmează a se recolta, în anul 2021-2022, din fondul forestier proprietate publică a Orașului 
Hațeg și a modalității de valorificare a acesteia. 

Iniţiator: primarul oraşului Haţeg 
Se supun la vot  propunerile  făcute. 
Se  aprobă  cu  16 voturi pentru. 
 
Se supune la vot ordinea de zi  cu propunerile făcute. 
Se  aprobă  cu 16 voturi pentru. 
 
La punctul unu din ordinea de zi, preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului proiectului 
de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi referatul de 
aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul comun al compartimentelor de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea- prezintă avizele comisiilor de 
specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-este același ca și  data trecută. 
Domnul Primar- s-au cumulat cele două prețuri și sunt mai mici. Prețurile au fost adoptate 
tacit de către AGA. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-dacă au fost aprobate de ce să le mai votăm noi? 
Domnul Primar- doar mandatăm prin această hotărâre pentru a le implementa. 
Reprezentanții de la A.D.I vă pot lămuri. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- este votat sau nu? 
Reprezentant ADI-au fost aprobate. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- și atunci de ce ni le băgați sub nas? 
Reprezentant ADI-noi nu vă băgăm nimic sub nas. Noi le-am transmis pentru a fii 
prezentate.Au fost aprobate prin hotărârea AGA, urmează a fi implementate. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-trebuia să ni le prezinte înainte de a fi aprobate.Noi nu 
avem ce să mai facem. Ei deja funcționează pe aceste tarife. 
Domnul Primar-trebuie să  le prezentăm în consiliu.Așa prevede legea. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-nu așa prevede legea. Trebuiau prezentate în consiliu 
înainte de a fi aprobate în AGA. 
Domnul Primar-dacă nu doriți nu trebuie să votați. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-ești reprezentantul lor? Ești Adi știe tot?Nu este legal. Nu 
se aprobă înainte de a ajunge la noi. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 6 abțineri (domnii consilieri:Demian Viorel, Pavel 
Alexandru, Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae, Șerengău Nicoleta, Vulcu Geaninia) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 10 voturi pentru și 6 abțineri (domnii consilieri:Demian Viorel, Pavel 
Alexandru, Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae, Șerengău Nicoleta, Vulcu Geaninia) 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.161/2021. 
La punctul doi din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 



Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7  
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.162/2021. 
La punctul trei din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Neiconi Mircea- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul consilier Timiș Nicolae-de ce nu le măsurați odată pe toate? 
Domnul Primar-măsurăm în fiecare lună după cum avem posibilitatea. 
Domnul Secretar General- avem trei drumuri. Sunt multe care nu sunt cuprinse în Hotărârea 
privind inventarul domeniului public. 
Domnul Chiper Robert- este prima întabulare. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-se poate întâmpla să nu fie inventariate și au apărut și altele 
noi. Nu este nici o problemă. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr. 163/2021. 
La punctul patru din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela,  prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin - prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.164/2021. 
La punctul cinci  din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii: 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru.  



Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.165/2021. 
La punctul șase din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea- prezintă avizele comisiilor de 
specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii: 
 Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-6  
Se aprobă  cu 16  voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.166/2021. 
La punctul șapte din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Forțiu Marinela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul  consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii: 
Domnul consilier Timiș Nicolae - ce se modifică? Lucrări de reparații obiective din 
domeniul public? La punctul 14 din program servicii de publicitate media, ziare este o sumă 
uriașă.Nu o să-ți ajungă banii. Nu am văzut pe nimeni să spună ce a făcut primăria. La punctul 
90- Elaborare DALI pentru Inființare trotuar –str.Nicolae Titulescu- în ce zonă se va face? 
Domnul primar- de la Hidroelectrica până la Petrom. 
Domnul consilier Timiș Nicolae -ne opunem la punctul 14 din program. Sunt mulți bani 
aruncați pe geam pentru nimic. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.I-VI 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae 
și Șerengău Nicoleta) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae 
și Șerengău Nicoleta) 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.167/2021. 
La punctul opt din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul  Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul  consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate a  Consiliului local. 
Discuţii: 
Nu sunt. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.168/2021. 



La punctul nouă din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florin- prezintă avizele comisiilor de specialitate 
ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-vrem un deviz să știm exact unde merg banii. 
Domnul primar - lucrăm la actvități. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-trebuia prezentat odată cu aprobarea. 
Domnul primar-sunt acțuni cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-acțiuni cu cine?Cadouri pentru copii, colindători ?Sunt 
banii cetățenilor care plătesc impozite și taxe. Mă opresc pe strada și mă întreabă pe ce s-au 
cheltuit banii și nu știu ce să le spun. 
Domnul primar- o să vedeți la  Crăciun. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-să afli tu la Crăciun.Mi se pare o impertinență din partea ta 
să vorbești așa. Eu sunt consilier local și trebuie să fiu informat, să știu ce votez. De unde se 
dau banii? 
Domnul primar-de la capitolul cultură, religie, recreere.Vom face și planul de activități. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-sunt fraieri unii că votează la foc automat.Este anormal ce 
faci. 
Domnul primar-le-ați făcut dumneavoastră pe toate corect.... 
Domnul consilier Timiș Nicolae-am depus un jurământ să facem totul pentru binele 
cetățenilor. 
Domnul consilier Botca Adrian-până nu ai un buget nu poți stabili activitățile. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-se poate face pe suma pe care o ai aprobată adică 40.000 
lei. 
Domnul consilier Botca Adrian-până nu ai buget nu se poate face nimic.Ar trebuii să 
discutăm cu privire la modul de folosire a  acestor bani. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-mașina de vot merge foarte bine. 
Domnul consilier Botca Adrian-o să trebuiască să vedem ce facem cu 40.000 lei. 
Domnul primar-nu se puteau prezenta deodată.  
Domnul consilier Demian Viorel-fiecare ne dăm seama că este vorba despre pachete pentru 
copii și colindători. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- noi trebuie să le spunem oamenilor dacă ne întreabă. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae 
și Șerengău Nicoleta). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.  
Se aprobă  cu 13 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae 
și Șerengău Nicoleta). 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.169/2021. 
La punctul zece din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul iniţiatorului 
proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
raportul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnul  consilier Crăciun Ovidiu și doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă 
avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Domnul consilier Timiș Nicolae-așa se putea stabili și la punctul anterior pe capitole cum s-a 
prevăzut aici. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 



Se aprobă  cu 16 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
 Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.170/2021. 
La punctul unsprezece din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Georgeoni Ovidiu, prezintă raportul  compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Copil Florin - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii : 
Nu sunt. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.171/2021. 
La punctul doisprezece din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii :  
Domnul Secretar General-articolul 1-3 se votează prin vot secret. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-cine este Vlăconi Cristina? 
Domnul primar-este fiica domnului Pascotescu Mircea de la pompieri. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- unde lucrează? 
Domnul primar- la Adaconi. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- sunt puși pe culori politice (PNL, PMP). PSD-ul unde 
sunteți că nu aveți nici un repezentant? Doar noi suntem în opoziție. 
Domnul consilier Botca Adrian-și Plus. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-jucați pe tușă și voi și USR-ul. Nu este normal cine este 
împotrivă la ce propune primarul este bai. Dacă întreb ceva sare în sus. De aceea am venit aici 
să punem întrebări. Dacă suntem lămuriți votăm pentru.Unde sunt mânării nu votăm. De 
aceea de fiecare dată o să ne spunem punctul de vedere. Nu este corect dă-mi mie ia și ție. 
Domnul consilier Buzducea Solomon-au fost prevăzuți banii înainte.. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-Solomon, nu face afirmații gratuite. 
Domnul Secretar General- dă citire procesului verbal cu numărătoarea voturilor. 
Art.1 - voturi pentru - 9  
            voturi împotrivă-3 
            voturi nule-         1 
            Nu au votat domnii cosilieri:Ștefoni Ovidiu, Vulcu Geanina, Crăciun Ovidiu 
Art.2- voturi pentru - 12  
            voturi împotrivă-1 
            voturi nule-         0 
            Nu au votat domnii cosilieri:Ștefoni Ovidiu, Vulcu Geanina, Crăciun Ovidiu 
Art.3- voturi pentru - 12  
            voturi împotrivă-1 
            voturi nule-         0 
            Nu au votat domnii cosilieri:Ștefoni Ovidiu, Vulcu Geanina, Crăciun Ovidiu 
Se supun la vot prin vot deschis art.4-5 



voturi pentru - 16  
            voturi împotrivă-0 
            voturi nule-         0 
Se supun la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 16 voturi pentru. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.172/2021. 
La punctul treisprezece  din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-explicați pentru ce este protoculul?  
Domnul Primar- sunt locuințe de serviciu construite prin fonduri ANL. 
Domnul Pasconi Valentin, secretar general al oraşului- domnul consilier Neiconi Mircea s-a 
conectat pe Zoom de la punctul treisprezece. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-5. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.173/2021. 
La punctul paisprezece din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-câte utilaje sunt la Bucura Prest pentru care se plătește 
redevența de 42.136 lei/an. Care sunt acele utilaje?. 
Doamna Mihuțiu Gabriela- cartepilar, camion, buldoexcavator, tractor, camionetă și tocător. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-redevența este foarte mică pentru toate utilajele. Vă dau eu 
7000 lei/an pentru toate. Cât este un cartepilar închiriat pe oră? Spune Gelu că și tu închiriezi. 
Este 150-200 lei/oră.Un camion la fel este închiriat cu 800 lei/zi. 
Domnul primar-sunt niște calcule care se fac la delegarea de servicii. 
Domnul Secretar General- este prevăzut în caietul de sarcini aprobat în anul 2019. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- formula de calcul poți să o duci mai sus sau mai jos. Știm 
ce este, dar este mică. Produc de treizeci de ori mai mare suma decât este prevăzut aici. Iarăși 
nu ținem la banii cetățenilor.Dacă închiriezi un cartepilar iei de zece ori suma. Noi avem trei 
voturi. Dați-le cui vreți, dar sunt banii cetățenilor. Am constatat că se bate joc de bani. 
Domnul primar-utilajele lucrează pentru domeniul public al orașului. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-să-ți spun eu  câte cară în stânga și în dreapta? 
Domnul consilier Pavel Alexandru-dați nume și prenume. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-eu nu sunt de la SRI. Monitorizează odată un utilaj și o să 
vezi unde merge și ce face. Și la domeniul public le dăm 2 miliarde pe an pentru ce? 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-4 
Se aprobă  cu 11 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae 
și Șerengău Nicoleta) 
Domnii consilier: Crăciun Ovidiu, Ștefoni Ovidiu, Neiconi Mircea și Vulcu Geanina nu au 
votat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 



Se aprobă  cu 11 voturi pentru și 3 abțineri (domnii consilieri: Boabă Tiberiu, Timiș Nicolae 
și Șerengău Nicoleta) 
Domnii consilier: Crăciun Ovidiu, Ștefoni Ovidiu, Neiconi Mircea și Vulcu Geanina nu au 
votat. 
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.174/2021. 
La punctul cincisprezece din ordinea de zi,domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pasconi-BurzElena, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-este o hotărâre de guvern prin care au trecut creșele la 
ministerul învășământului. 
Domnul Secretar General- este vorba despre reorganizarea rețelei școlare. 
Domnul consilier Demian Viorel-și până acum am aprobat rețelele școlare. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-s-a schimbat. Nu mai face primăria angajări la creșă Se vor 
face de la școli.  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.175/2021. 
La punctul șaispresprezece din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Pasconi-Burz Elena, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta - prezintă avizul comisiei de specialitate a Consiliului 
local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-propun președinte de ședință pentru următoarele 3 luni pe 
doamna Dregoesc Ana. 
Domnul consilier Ștefoni Sebastian- propun președinte de ședință pentru următoarele 3 luni 
pe domnul Botca Adrian. 
Se supune la vot prima propunere. 
Voturi pentru -14 
Voturi împotrivă-3 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-3 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 voturi  împotrivă ( domnii consilieri: Ștefoni Sebastian, 
Pavel Alexandru, Dregoesc Ana) 
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 14 voturi pentru și 3 voturi  împotrivă ( domnii consilieri: Ștefoni Sebastian, 
Pavel Alexandru, Dregoesc Ana).  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.176/2021. 
La punctul șaptesesprezece din ordinea de zi,domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Ivancu Ileana, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 



Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-cu ce se modifică statul de funcții și orgnigrama? Am cerut 
să ni se comunice toate angajarile din spital de la 1.11.2020 până la 1.11.2021. Sper să le 
vedem având în vedere că este doamna director aici. 
Domnul consilier Pavel Alexandru- după mine aș mai angaja personal. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-și eu aș mai angaja, dar doar la urgență și la Covid. Pe alte 
secții aș da afară.Covidul este și aici. Ar trebui să angajam și aici. 
Domnul Primar-în toate secțiile sunt internați cu Covid. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-doamna director sper să avem situația angajarilor. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.177/2021. 
Domnul Demian Viorel- președintele de ședință- propun ca punctul optsprezece de pe 
ordinea de zi - Diverse să fie trecut ultimul punct pe ordinea de zi, respectiv punctul 
douăzecișiunu. 
Se supune la vot. 
Se aprobă cu 17 voturi pentru. 
La punctul optsesprezece din ordinea de zi,domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de  
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnu Gărdean Severică, prezintă raportul comun al compartimentelor  de specialitate. 
Domnii consilieri Crăciun Ovidiu și Neiconi Mircea - prezintă avizele comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul Primar- sunt pentru fondul de mediu care nu au fost prinse pe POR. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- de ce demontează și se schimbă consolele existente? 
Domnul primar- proiectarea conține un nou tip de console. Nu se pot lăsa unele de un tip și 
altele de alt tip. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-schimbi doar brățara nu și consola. 
Domnul primar-proiectele așa se depun. Este un tot unitar.Câte corpuri se montează tot 
atâtea console se montează. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-14 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.178/2021. 
La punctul nouăsprezece din ordinea de zi,domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Doamna Mihuțiu Gabriela, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae-Solomon îl ai pe 5 ani. 
Domnul consilier Buzducea Solomon-s-a investit mult din banii proprii. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-tu știi că eu am făcut tot ce este acolo în afară de tribună. 
Domnul consilier Buzducea Solomon- până acum nu s-a găsit nici un fraierică care să bage 
banii. 



Domnul consilier Timiș Nicolae- ești tu ala. Tu ai spus-o. 
Domnul consilier Demian Viorel- haideți să nu jignim. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.179/2021. 
La punctul douăzeci din ordinea de zi,domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul 
iniţiatorului proiectului de hotărâre, respectiv domunului primar, pentru a prezenta proiectul 
de hotărâre şi referatul de aprobare.  
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare. 
Domnul Demian Viorel, preşedinte de şedinţă solicită prezentarea raportului structurii de 
specialitate şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
Domnul Chiper Robert, prezintă raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna consilier Șerengău Nicoleta și domnul consilier Copil Florin- prezintă avizele 
comisiilor de specialitate ale  Consiliului local. 
Discuţii:  
Domnul consilier Timiș Nicolae- este băgat forțat actul de punere în valoare. Dacă cereati vă 
spuneau mult mai mult. Ocolul Silvic are inventarul total. Trebuia să-l faceți mai de mult și 
atunci se știa exact ce trebuie scos. Când le ceri se face actul de punere în valoare. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre pe articole: art.1-7 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. 
Se aprobă  cu 17 voturi pentru  
Se adoptă hotărârea Consiliului local nr.180/2021. 
La punctul douăzecișiunu-Diverse: 
Domnul consilier Timiș Nicolae- v-am spus să nu faceți dezinsectie și nu a-ți ascultat. A-ți 
văzut ce s-a scris pe facebook. Mai mult prețul a fost mare. 
Domnul Primar-sunt aceleași persoane răutăcioase care scriu. S-a venit cu ofertă la jumătate 
de preț. A fost pus pe SEAP. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- mi-a spus cineva că s-a făcut ilegal. Deratizare da, dar 
dezinsecție nu. Dezinsecția se face vara. 
Cu privire la trotuarele de pe strada Progresului am tot spus să se facă ceva. 
Domnul Primar-aveți dreptate , dar ce vreți să le facem? 
Domnul consilier Timiș Nicolae-le iei garanția și le refaceți voi.Va lăsat un container 
moștenire.Îl confiscați. 
Domnul Primar- și ce facem cu el? 
Domnul consilier Timiș Nicolae - îl vindeți și luați banii. 
Domnul consilier Ștefoni Sebastian- l-a luat firma. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- soluții sunt multe. Rostul unui primar este să găsească 
soluții. 
Domnul Primar- vom vedea la momentul expirării garanției. O să găsim soluții. Dacă 
mergem în instanță ne căștigă.Trebuie găsit ceva mai palpabil. 
Domnul consilier Timiș Nicolae-cu privire la intrările în oraș. 
Domnul consilier Onescu Dorel-domnul Buzducea o să inițieze un proiect de hotărâre. 
Domnul consilier Timiș Nicolae- sponsorizează firma Roben? 
Domnul consilier Buzducea Solomon-vă trimit pe Whatsapp o variantă și vom hotărâ toți de 
comun acord. Dacă va fi necesar voi investi și bani. 
 
    Epuizându-se ordinea de zi , preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
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