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                                             P R O C E S   V E R B A L   NR. 1/2020 
 

Încheiat azi 23 ianuarie 2020 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.8/2020. 

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 general al municipiului face prezenţa şi constată următoarele: 
Din 19 consilieri convocaţi, sunt prezenţi 16: Fejér Melinda, Szigethy Kálmán, Derzsi 

Gyula,  Kiss Levente Csaba, Lőrincz József, Gáspár Zsolt, Nagy-Babos Tamás,  Bartók Előd Huba, 
, Szilveszter Szabolcs, Cristea Mariana, Gál Elemér-László, Hegedüs Ferenc, Ilyes Botond , Budău 
Ionuţ, Bejan András și Taierling Johann. 

Czipa Lóránd-Szabolcs, Kelemen Andrei, Szima Csaba lipsesc de la ședință. 
De asemenea la şedinţă mai participă: domnul primar Bokor Tiberiu, dl. Zonda Balázs, 

directorul SC Gosp Com SRL, responsabilii sătești, directorul Poliției locale Croitoriu Constantin, 
şefii de compartimente și reprezentanţii mas-media. Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 
sunt publice. 

Secretarul general al municipiului prezintă procesele verbale ale ședinței anterioare nr. 
17/16.12.2019.  Nefiind observaţii președintele de ședință supune la vot procesul verbal care a fost 
aprobat, cu 16 voturi pentru.  

Având în vedere că mandatul președintei de ședință a expirat, dra. Secretar general 
propune alegerea unui nou președinte. În acest sens dna Fejér Melinda propune consiliul local ca 
președimte pe domnul Bartók Előd Huba. Supus la vot, domnul Bartók Előd Huba este ales noul 
președinte cu 16 voturi pentru, Consiliul local adoptând Hotărârea nr.1/2020 privind alegerea  
președinteșui de ședință. 
                      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 validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu 

Secuiesc nr. 477/30.12.2019 pentru majorarea veniturilor și a  cheltuielilor  bugetului local  pe anul 
2019 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 
adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare 
deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. 
ECO BIHOR S.R.L 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizarea si reamenajarea str 
Achim Andrei si Benedek Elek, in mun. Targu Secuiesc 

4. Proiect de hotărâre privind numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ 
privind achiziţiile publice pe anul 2020 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare 
pentru anul 2020-2021 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în 
aer liber care se vor desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2020 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul Târgu Secuiesc, str. Pășunii 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Târgu 
Secuiesc 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 
2020 

10. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale acordate la nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2020 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu Secuiesc aprobat prin H.C.L nr. 91/2016 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru 
beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri,  aflate în 
proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo,  pentru construirea de locuințe 
proprietate personală, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările 
şi complectările ulterioare 

B. Probleme asupra cărora nu se adoptă hotărâri 
1. Informarea directorului SC Gosp Com SRL 
2. Informarea directorului Poliției Locale 
3. Înrebări și interpelări 

              Supus la vot, ordinea de zi a fost aceptată cu 16 voturi pentru. 
           Domnul primar  înainte de dezbaterea ordinii de zi propune ascultarea președintelui 
Asociației pentru protecția animalelor Benji din Tg.Secuiesc, pe domnul Forro Bela, care prezintă 
pe scurt intenția  de modificare a contractului de asociere cu municipiul Târgu Secuiesc, sens în 
care a și depus o cerere ce a fost dezbătută în comisia economică. Dl.Forro Bela dorește majorarea 
valorii contribuției municipiului cu circa 25%, datorată creșterilor salariului minim brut pe 
econimie din anii 2016 și a creșterii prețului de hrană al animalelor din adăpost. De asemena ar dori 
ca reprezentanții Poliței locale să se implice mult mai mult în activitatea de gestionare a câinilor 
fără stăpân, mai ales a identificării și sancționării proprietarilor de câini care lasă nesupravegheat pe 
străzi căinii lor. Consideră munca depusă de către asociație  foarte importantă, la fel ca și siguranța  
locuitorilor. Munca depusă de către asociație este pentru a asigura siguranță și ordine în oraș.    
Întrebat de domnul primar despre problematica căinilor,  domnul Director al Poliției locale 
consideră că polițiștii locali  s-au deplasat în circa 5 minute de la telefonul domului Forro Bela la 
fața locului și au emis și procese verbale de constatare în fiecare caz în parte. Referitor la problema 
de pe str.Perko nu are cunoștiință din ce motiv s-au deplasat cu întârziere colegii săi, chiar azi a 
primit o sesizare de la un domn de pe str.Școlii referitor la câini.  Polițistul nu are cum să știe cine 
este proprietarul câinii. Domnul Forro Bela consideră cea mai mare problemă, câinii cu proprietari 
,care lasă nesupravegheat căinii lor pe domeniul public,  în timpul cărora siguranța copiilor este 
grav afectată. Domnul primar propune ca această problemă să fie discutat personal între cei doi 
reprezentanți prezenți.       
            La pct. 1 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 477/30.12.2019 pentru majorarea 
veniturilor și a  cheltuielilor  bugetului local  pe anul 2019.  
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              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Secuiesc nr. 
477/30.12.2019 pentru majorarea veniturilor și a  cheltuielilor  bugetului local  pe anul 2019,  
Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 2/2020 cu privire la validarea Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Târgu Secuiesc nr. 477/30.12.2019 pentru majorarea veniturilor și a  cheltuielilor  
bugetului local  pe anul 2019,   cu 16 voturi pentru. 
             La pct. 2 înscris pe ordinea de zi, domnul primar, prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 
încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.  
          Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 
128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L, ,  Consiliul 
local adoptând astfel Hotărârea nr.3/2020, privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului 
Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și 
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L, cu 16 voturi pentru. 

              La pct. 3 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea proiectului Modernizarea si reamenajarea str Achim Andrei si Benedek Elek, in mun. 
Targu Secuiesc. 

              Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul 
de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Modernizarea si reamenajarea str Achim Andrei si 
Benedek Elek, in mun. Targu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.4/2020, cu 
privire la aprobarea proiectului Modernizarea si reamenajarea str Achim Andrei si Benedek Elek, in 
mun. Targu Secuiesc, cu 16 voturi pentru. 
             La pct. 4 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2020.  

            Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre numirea  comisiilor pentru evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 
2020, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr.5/2020, cu privire la numirea  comisiilor pentru 
evaluarea ofertelor de preţ privind achiziţiile publice pe anul 2020,  cu 16 voturi pentru. 

             La pct. 5 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind cu 
privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021 al unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021 al 
unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 6/2020, cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare pentru anul 
2020-2021 al unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 
              La pct. 6 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul 
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Târgu Secuiesc în anul 2020. Președintele comisiei pentru cultură, Nagy Babos Tamás solicită 
suplimentarea anexei la proiectul de hotărâre cu încă 2 poziții/evenimente, avizate în comisia de 
specialitate, respectiv 1 Mai și Sfârșit de farșăng, organizat de către Asociația Tegyünk 
Kézdiszékért . Supus la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse cu privire la  
aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor desfășura în municipiul 
Târgu Secuiesc în anul 2020 este adoptat cu unanimitate, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 7/2020 privind aprobarea listei manifestărilor culturale şi sportive în aer liber care se vor 
desfășura în municipiul Târgu Secuiesc în anul 2020.cu 16 voturi pentru. 
              La pct. 7 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din municipiul 
Târgu Secuiesc, str. Pășunii.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” 
din municipiul Târgu Secuiesc, str. Pășunii,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 8/2020, 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUINTE INDIVIDUALE” din 
municipiul Târgu Secuiesc, str. Pășunii,  cu 16 voturi pentru. 
               La pct. 8 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Târgu Secuiesc.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Târgu Secuiesc,  Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 9/2020, privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul 
Târgu Secuiesc,  cu 16 voturi pentru. 

               La pct. 9 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020, Consiliul local 
adoptând astfel Hotărârea nr. 10/2020, cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 
pentru anul 2020, cu 16 voturi pentru. 
             La pct. 10 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul municipiului Târgu 
Secuiesc pentru anul 2020.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la 
nivelul municipiului Târgu Secuiesc pentru anul 2020, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea 
nr. 11/2020, cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele 
apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020, cu 16 voturi 
pentru. 
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               La pct. 11 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină 
Socială” Târgu Secuiesc aprobat prin H.C.L nr. 91/2016. Nefiind alte propuneri, observaţii şi 
întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Cantină Socială” Târgu 
Secuiesc aprobat prin H.C.L nr. 91/2016,  Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 12/2020, 
cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi 
„Cantină Socială” Târgu Secuiesc aprobat prin H.C.L nr. 91/2016, cu 16 voturi pentru. 
               La pct. 12 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului social de zi 
”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020.  
Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciului 
social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020, Consiliul local adoptând astfel 
Hotărârea nr. 13/2020, privind aprobarea cuantumului  alocaţiei zilnice de hrană pentru 
beneficiarii serviciului social de zi ”Cantină Socială” Târgu Secuiesc pe anul 2020,  cu 16 voturi 
pentru. 
               La pct. 13 înscris pe ordinea de zi, domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri,  aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu 
Secuiesc, strada Fortyogo,  pentru construirea de locuințe proprietate personală, în conformitate cu 
prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările ulterioare.  

Nefiind alte propuneri, observaţii şi întrebări, preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de 
hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri,  aflate în proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, strada Fortyogo,  pentru construirea de locuințe proprietate personală, 
în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi complectările 
ulterioare, Consiliul local adoptând astfel Hotărârea nr. 14/2020, privind,  cu 16 voturi pentru. 

Se trece la Capitolul B – 1. „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 nu a  luat cuvântul nici un  consilier. 
            Se trece la Capitolul B – 2.  ,,Informarea directorului Poliției Locale,, 
Domnul Croitoriu Constantin luând cuvântul prezinta următoarele :   
 În cursul anului 2019, au fost executate următoarele activităţi: 
 -          au fost împărţite atenţionări cu privire la obligaţia de a curăţa trotuarele de zăpada depusă 
pe acestea, pentru instituţii publice cât şi pentru persoane fizice 

- zilnic a fost asigurată  însoţirea / transportul valorilor monetare şi documente de la sediul 
primăriei la Trezoreria mun. Tg. Secuiesc şi de câte ori a fost nevoie de la Trezorerie la Primărie, 

- de 2 ori pe săptămână, s-a asigurat transportul în siguranţă a documentelor secrete de la 
primărie la evidenţa populaţiei şi de la evidenţa populaţiei la Primărie, 

- zilnic, s-a patrulat în zona pieţii, pentru a preveni şi interzice vânzarea de produse pe trotuare 
şi în afara pieţii, 

- s-au efectuat patrulări prin parcurile municipiului, în zona locurilor de joacă pentru copii şi în 
zona sălii polivalente pentru a preveni distrugerile sau alte fapte ilegale,verificări în satul 
Săsăuşi, la cetăţenii de etnie romă, privind curăţenia stradală şi alte sesizări ale cetăţenilor,            
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- s-au efectuat mai multe verificări pe str. Morii nr. 33 şi Abatorului 22, privind curăţenia pe 
malul pârâului împreună cu repr. romilor dl. Kalányos Csaba (cartierul cetăţenilor de etnie 
romă), deplasari la Sf.Gheorghe pentru avizare la Jandarmerie de fiecare dată când joacă acasă 
echipa de futsal, fotbal și bschet al mun. Târgu Secuiesc  

- acţiuni pentru prevenirea distrugerii arbuştilor proaspăt plantaţi pe marginea străzilor, 
- patrule pe câmp la sesizarea sau solicitarea proprietarilor de terenuri agricole, pentru  

prevenirea sustragerilor produselor agricole, 
- s-au  avertizat mai multe persoane în legătură cu modul în care trebuie plimbaţi câinii şi că 

trebuie facută curăţenie dupa ce aceştia îşi fac nevoile pe domeniul public, 
- s-a asigurat transportul persoanelor din cadrul primăriei în mai multe ocazii, pentru afişaj în 

locurile permise. 
- s-a înmânat şi afişat procese-verbale de constatare a contravenţiilor, la sediul/domiciliul 

contravenienţilor 
- s-a participat la diferite acţiuni împreună cu personalul primăriei în legătură cu diverse  

sesizări, 
- s-a efectuat patrulări în zona supermarket-urilor pentru a preîntâmpina fenomenul cerşetoriei 

(apelarea la mila publicului),  
- s-a executat măsuri de verificare a câinilor comunitari capturaţi şi ţinerea                                                   

evidenţei acestora 
- s-a  rezolvat şi s-a  răspuns diverselor petiţii ce intră în competenţa noastră spre rezolvare, 
- s-a efectuat verificări la locuinţele sociale de la fostul IFET, ori de câte ori a fost nevoie, 
- pe raza municipiului Tg. Secuiesc sunt închiriate 1163 de locuri în parcările de reşedinţă 
- am înmânat contractele de închiriere  a locurilor de parcare din parcările rezidenţiale de pe 

raza municipiului 
-  în urma sesizărilor telefonice  de la cetăţenii care au închiriat parcare în zonele rezidenţiale şi 

au fost ocupate de alte autovehicule s-au deplasat la faţa locului de 197 de ori şi a fost întocmit 
un nr.de 78 de procese P.V. de Contravenţie.,  24 P.V. de Constatare şi somaţii pentru 
autovehicule abandonate, din care scris 2 P.V. de constatare și 4 de proprietari atenționați verbal 
să ridice mașinile abandonate de pe domeniul public 

- s-a participat la un nr. de 28 adunări publice ce au fost supuse avizării, ocazie cu care Politia 
- - până la data de  31.12.2019 s-a aplicat un nr. de  444 sancţiuni contravenţionale în valoare 

de : 71,500.00  RON din care  un  număr de 57  avertismente scrise la diferite acte normative,  
pentru care avem competenţe. 

Pe marginea informării  a  luat cuvântul dl.Szigethy Kálmán, Szilveszter Szabolcs , Kiss 
Levente Csaba, Ilyes Botond, Hegedus Ferenc 

Luând cuvântul dl.Szigethy Kálmán are 2 întrebări, prima legată de imobilele construite 
ilegal pe str.Abatorului, dacă aceste persoane au fost sancționate, și a doua legată de numărul de 
proprietari de câini amendați de către poliția locală . Domnul director precizează că a fost emis o 
somație privind demolarea construcțiilor până luna aprilie 2020 în cazul unei eprsoane de pes 
tr.Abator și au fost emise 10 procese verbale de contravenție pentru propritari de câini care au lăsat 
nesupravegheat căinii lor. 

  Luând cuvântul dl.Ilyes Botond întreabă dacă polițiștii locali primesc spor pentru 
condiții periculoase, domnul primar afirmă că nu primesc, aceste activități intră în fișa postului. 

Szilveszter Szabolcs luând cuvântul solicită o informare financiară cu privire la 
cheltuielile și veniturile realizate din activitatea poliției locale, precum și o calculație financiară în 
cazul acordării sporului în cauză, pentru a vedea în ce măsură ar afecta bugetul local.      
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Domnul Hegedus Ferenc întrebă de copii cerșetători dacă au cunoștiință polițiștii de 
fenomneul acesta . Dl.Director Matyus Kalman vine cu precizarea că acești copii sunt monitorizați 
și incluși în sistemul de protecție a copilului și sunt  propuși pentru plasament .    

Se trece la Capitolul B – 3.  „Întrebări și interpelări”. Pe marginea acestu punct 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 GENERAL                   
   Bartók Előd Huba                                         Tóth Csilla Enikő 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


