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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 5/2019 
 

Încheiat azi 11 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Târgu Secuiesc, desfăşurată în sala de ședință al Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Convocarea consilierilor şi a invitaţilor s-a făcut de către domnul primar, cu 
Dispoziţia nr. 227/2019. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor, prin publicaţii în 
limbile română și maghiară, afişate pe panoul de afişaj al Primăriei şi prin posturile locale de 
radio. 

Dna secretar al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 14: Fejér Melinda, Szigethy Kálmán, 

Budău Ionuţ, Derzsi Gyula, Szilveszter Szabolcs, Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Bejan 
András, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás, Taierling Johann, Czipa Lóránd-Szabolcs, Kelemen 
Andrei și Gál Elemér-László. 

Lipsesc nemotivat consilierii: Hegedüs Ferenc, Szabó Vincze-Árpád, Szima Csaba, 
Ilyes Botond și Cristea Mariana. 

De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda 
Balázs, directorul SC Gosp Com SRL, dl. Szöllősi Tamás, directorul SC Parcuri Industriale 
SRL, responsabilii sătești, şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Secretarul municipiului prezintă procesele verbale ale ședințelor anterioare, nr.3 din 
data de 12 martie 2019 și nr. 4 din data de 28 martie 2019. Nefiind observaţii președintele de 
ședință supune la vot procesele verbale care au fost aprobate cu 14 voturi pentru. 

După aceste formalităţi s-a trecut la prezentarea proiectului ordinii de zi de către 
domnul primar, Bokor Tiberiu. 

A. Probleme asupra cărora se adoptă hotărâri 
1. Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor 

precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2018 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului  Târgu 
Secuiesc  pe anul 2019 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
GOSP-COM S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. Târgu Secuiesc pe anul 2019 

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special domnului primar 
Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 06.05.2019 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire Sălii Polivalente din 
municipiul Târgu Secuiesc 

7. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea de servicii  juridice de consultanţă, 
asistenţă şi de reprezentare juridică 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Prezentarea raportului anual al primarului 
3. Prezentarea raportului anual al directorului SC Parcuri Industriale SRL 
4. Înrebări și interpelări 
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Supus la  vot de către preşedintele de şedinţă, ordinea de zi este adoptată cu 19 voturi 

pentru. 
La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 

privire la utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedent al bugetului general al 
Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018. 

 
Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 

proiectul de  hotărâre cu privire la utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedent al 
bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 
anului 2018, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 30/2019, cu privire la utilizarea în 
anul 2019 a excedentului anilor precedent al bugetului general al Municipiului Târgu Secuiesc 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, cu 14 voturi pentru. 

La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind înlocuirea Anexei la H.C.L nr. 90/2018 privind completarea H.C.L nr.68 /2018 privind 
modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin HCL nr. 21/29.04.2002 
şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind înlocuirea Anexei la H.C.L nr. 90/2018 privind completarea 
H.C.L nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin 
HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 14/2019, privind înlocuirea Anexei la H.C.L nr. 90/2018 privind completarea 
H.C.L nr.68 /2018 privind modificarea Anexei 3 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Târgu Secuiesc”, însuşită prin HCL nr. 57/11.09.2001, modificată prin 
HCL nr. 21/29.04.2002 şi aprobată prin HG nr. 975/05.09.2002, cu 19 voturi pentru. 

La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Domnul primar în expunerea sa arată că la ședința Comisiei de economie, 
administrație publică și juridică au decis ca numai pădurile să fie trecute în proprietatea 
domeniului public iar pășunile să rămână în proprietatea domeniului privat, ca atare propune 
adoptarea hotărârii în această formă modificată. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 15/2019, privind 
actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu 
Secuiesc, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri (Taierling Johann, Ilyés Botond). 

La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea  H.C.L nr. 55/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare, stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru serviciile oferite de către 
Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc. 

Dl. Taierling Johann întreabă de ce este nevoie de introducerea acestei categorii de 
taxe, însoțitorii sunt în general părinții copiilor care însoțesc copii mici la patinoar. 

Domnul primar arată că propunerea pentru introducerea taxei provine de la 
administratorul patinoarului artificial, care a arătat că au existat nenumărate abuzuri în sensul că 
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mai multe persoane însoțesc același copil, intră pe gheață cu pantofi afectând calitatea gheții, 
supraaglomerează încăperile sălii și este greu de controlat cine a plătit și cine nu taxa de intrare. 

Dl. Szabó Vincze-Árpád întreabă cu ce va fi mai eficient controlul cu plata de 5 lei a 
însoțitorului. 

Domnul primar arată că, controlul se va face la fel. Cei care plătesc taxa de folosință 
a gheții primesc brățări pentru a putea fi identificate pe gheață. Scopul introducerii taxei pentri 
însoțitori este de a evita supraaglomerarea sălii. În multe cazuri cu un singur copil vin 4-5 adulți 
care nu pot fi dați afară din sală deoarece susțin că sunt însoțitori. 

Dl. Taierling Johann arată că trebuie să existe supraveghatori care să controleze și să 
nu permite accesul însoțitorilor pe gheață, această metodă ar fi mult mai eficientă decât 
introducerea unei taxe pentru însoțitori. 

Domnul primar arată că sunt zile când sunt 500 de persoane pe gheață iar 5 angajați 
nu au cum să controleze eficient fiecare persoană. 

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea  H.C.L nr. 55/2017 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare, stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru serviciile oferite 
de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 16/2019, privind modificarea  H.C.L nr. 55/2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare, stabilirea taxelor și tarifelor de închiriere pentru 
serviciile oferite de către Patinoarul Artificial din municipiul Târgu Secuiesc, cu 13 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă și 4 abțineri. 

La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind modificarea H.C.L nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică  al 
masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea municipiului şi stabilirea 
preţului de pornire a licitaţiei. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 17/2019 privind modificarea H.C.L nr. 158/2018 cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică  al masei lemnose pe picior  provenind din fondul forestier proprietatea 
municipiului şi stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, cu 19 voturi pentru. 

La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării 
pășunatului, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 18/2019, privind aprobarea 
închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc 
către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului, cu 19 voturi pentru. 

La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI INFRASTRUCTURI 
EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate 
de proiect. 
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Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI 
INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 
ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 19/2019, privind aprobarea proiectul CONSTRUIREA ŞI ECHIPAREA UNEI 
INFRASTRUCTURI EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 
ANTEPREŞCOLARĂ - GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC și a cheltuielilor legate de proiect, cu 19 voturi pentru. 

La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ŞI MODIFICARE P.U.Z.: SC 
PRODUCŢIE AGRICO-M SRL”, strada Ady Endre nr. 43, municipiul Târgu Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ŞI 
MODIFICARE P.U.Z.: SC PRODUCŢIE AGRICO-M SRL”, strada Ady Endre nr. 43, 
municipiul Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 20/2019, privind 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE ŞI MODIFICARE P.U.Z.: SC 
PRODUCŢIE AGRICO-M SRL”, strada Ady Endre nr. 43, municipiul Târgu Secuiesc, cu 19 
voturi pentru. 

La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente a 
imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc,  str. Libertății nr. 29, bl. ,19, sc A. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire pe apartamente a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc,  str. Libertății nr. 29, 
bl. ,19, sc A,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 21/2019, privind însuşirea 
documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire pe apartamente a imobilului situat în 
municipiul Târgu Secuiesc,  str. Libertății nr. 29, bl. ,19, sc A,   cu 19 voturi pentru. 

La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două 
loturi. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi 
dezlipire teren în două loturi,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 22/2019, privind 
însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire teren în două loturi, cu 19 
voturi pentru. 

La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr. 25692 - Târgu Secuiesc și  aprobat 
prin H.C.L nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea 
privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr. 25692 - 
Târgu Secuiesc și  aprobat prin H.C.L nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a 
terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor 
beneficiari ai Legii nr. 15/2003, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 23/2019, privind 
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retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului aflat în proprietatea privată a municipiului 
Târgu Secuiesc, str. Fortyogó, înscris în C.F nr. 25692 - Târgu Secuiesc și  aprobat prin H.C.L 
nr. 8/2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aflate în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuies, strada Fortyogó, tinerilor beneficiari ai Legii nr. 15/2003, cu 19 
voturi pentru. 

La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu 
privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public cu ocazia organizării 
expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs”. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public cu 
ocazia organizării expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs”, Consiliul local adoptând 
astfel Hotărârea nr. 24/2019, cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului 
public cu ocazia organizării expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs”, cu 19 voturi 
pentru. 

La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind constituirea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de  hotărâre privind constituirea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 25/2019, privind 
constituirea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu Secuiesc, cu 
19 voturi pentru. 

La pct. 14 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 
februarie 2019. 

Nefiind propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu 
Secuiesc, valabil de la 1 februarie 2019, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 26/2019, 
privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 
februarie 2019, cu 19 voturi pentru. 

Se trece la Capitolul B – 1. Diverse –„Informarea lunară a directorului SC 
Gosp Com SRL” și sa dat cuvântul dl.-ui Zonda Balázs, directorul SC Gosp Com SRL să 
prezinte informarea lunară despre activitatea agentului economic. 

Pe marginea informării au luat cuvântul consilierii: 
Dl. Hegedüs Ferenc întreabă ce fac elevii cu ocazia vizitei la Depozitul ecologic de 

gunoi de la Leț. Deasemenea întreabă ce măsuri sunt preconizate pentru curățenia orașului 
deoarece la ora actuală tot orașul este plin de mizerie, întreținerea curățeniei nu este eficientă. 

Dl. Zonda Balázs răspunde la întrebare și arată că aceste vizite sunt organizate cu 
scop educativ, să vadă elevii ce se întâmplă cu gunoiul selectiv, cum se reciclează. În ceea ce 
privește curățenia orașului arată că au prevăzut achiziționarea unei autospeciale de măturat 
stradă pentru arterele principale din oraș. La salubrizarea orașului lucrează în permanență 19 
angajați iar două persoane au atribuții cu întreținerea spațiilor verzi. Curățenia orașului este 
influențat însă și de factori externi, au început lucrările agricole iar utilajele agricole aduc mult 
noroi pe străzile unde circulă. Vântul puternic de la sfârșitul săptămânii deasemenea nu a 
favorizat deloc menținerea curățeniei. 

Dl. Ilyés Botond întreabă dacă persoanele beneficiare de ajutor social ar putea fi 
folosite la efectuarea curățeniei. 
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Dl. Derzsi Gyula, viceprimarul municipiului, arată că există 10 persoane beneficiare 
de ajutor social care trebuie să presteze doar câteva ore de muncă în folosul comunității, ca atare 
nu se poate baza prea mult pe munca lor. Întreabă de la direcorul agentului economic dacă 
efectuarea curățeniei în centrul orașului se efectuează și la sfârșitele de săptămâni. 

Dl. Zonda Balázs răspunde afirnativ arătând că, curățenia se efectuează între orele 
9-12. 

Domnul primar arată că, curățenia centrului trebuie astfel organizat ca mai ales în 
zilele când se desfășoară târgul tradițional să existe un grup care va face curățenie după 
terminarea târgului. 

Dna Fejér Melinda întreabă dacă există soluție pentru a închide containerele de 
gunoi pentru a preveni ca vântul să împrăștie gunoiul strâns. 

Dl. Zonda Balázs arată că eurocontainerele amplasate sunt prevăzute cu capac, 
problema este că locatarii după aruncarea gunoiului nu mai închid la loc aceste capace. 

Dna Fejér Melinda arată că nici ea nu prinde acel capac pentru a închide trebuie 
găsită altă soluție. Deasemenea arată că eurocontainerele amplasate la blocurile ANL din 
str.Cernatului erau răsturnate în zona verde creând o imagine neplăcută chiar la intrarea în oraș. 

Dl. Zonda Balázs arată că pe str. Cernatului nu există insule de colectare a gunoiului 
selectiv, eurocontaienrele fiind amplasate la marginea drumului. 

Dna Antal Emőke, administratorul public, arată că locul la acele blocuri este foarte 
restrâns iar containerele nu pot fi amplasate în parcări. Și domnii consilieri pot veni cu 
propuneri sau soluții pentru rezolvarea problemei. 

 Dl. Szilveszter Szabolcs arată că trebuie găsit o soluție și trebuie rezolvată 
problema. 

Dl. Zonda Balázs arată că o soluție ar fi desfințarea unui loc de parcare și 
amenajarea unei insule de colectare în acel loc. 

Dl. Nagy Babos Tamás arată că ar trebui organizat o acțiune de curățenie generală a 
orașului și cu implicarea locuitorilor. Sunt mulți care aruncă pe jos chiștoaice, pungi sau alte 
mizerii fără nici o jenă. Dacă ar participa și aceste persoane la o acțiune de curățenie poate s-ar 
gândi altfel. 

Dna Antal Emőke, administratorul public, arată că fiecare locatar ar trebui să facă 
curățenie măcar în fața locuinței sale, 19 angajați nu au cum să curețe un întreg oraș de mai 
multe hectare. 

Dl. Hegedüs Ferenc arată că există Poliția locală care poate să amendeze pe cei care 
nu respectă curățenia, deci ar trebui să facă treaba. 

Dl. Kelemen Andrei arată că este de acord cu organizarea unei acțiuni de curățenie. 
Aruncarea mizeriei pe jos de către cetățeni este un fenomen întâlnit la nivel de țară, astfel de 
acțiuni de curățenie ar trebui organizate peste tot nu numai în Târgu Secuiesc. Nu te poți aștepta 
ca societatea de salubrizare să curețe peste tot, întreg orașul. 

La capitol B.pct. 2 „Întrebări și interpelări”, nu a  luat cuvântul nici un  consilier. 
Nefiind alte problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei mulţumeşte 

pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei. 
    
          PREŞEDINTE                            SECRETAR 
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           Gáspár Zsolt                                             Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit Mátyus Kálmán 
Serviciul Adm. Publ. Loc. 

 


