
JUDEȚUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  18/2018 

Încheiat  astăzi,  25  octombrie  2018,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri, 
Lipsesc:  dl consilier Dali Gyula Loránd, dl consilier Bocan Ioan Marcel, dl

consilier  Tozlovanu  Horia  Mihai,  dl  consilier  Tabalai  Gheorghe  și  întârzie  d-na
consilier Bodó Enikő.

Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, d-na Ciurea Maria
Crina, șef servici administrație locală, câștigătorii concursului „Locul unde trăim –
Imaginea noastră – Casa anului”.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozi  ţ  ia
primarului nr.    425/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l  Primar urează  bun venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  această
şedinţă ordinară a consiliului local din luna octombrie 2018. 

Președinte de ședință pentru luna octombrie a fost ales dl consilier Neagovici
Vasile Cătălin în ședința extraordinară a consiliului local din 3 octombrie 2018.

          
Dl președinte de ședință prezintă ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a

fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum  urmează: 

1.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  amplasării  în  Parcul
Tineretului din Voinești a unei troițe comemorative.

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 177/2017 privind

aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul
2018.
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4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  execuției  bugetare  pe
trimestrul III, anul 2018.

5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  anexei  la  HCL  nr.
19/2002  privind  aprobarea  listei  finale  cuprinzând  bunurile  care  aparțin
domeniului  public  al  orașului  Covasna,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 128/2017 cu privire
la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora
din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul
public al oraşului Covasna.

7. Proiect de hotărâre cu privire la completarea HCL 109/2018 cu privire
la aprobare PUZ pentru construire casă de locuit S+P,  beneficiar Cojan Iancu

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  masei  lemnoase
fasonată din fondul forestier, proprietate publică a orașului Covasna.

9.  Proiect  de hotărâre privind completarea HCL 60/2006 cu privire la
stabilirea  situațiilor  deosebite  pntru  acordarea  ajutoarelor  de  urgență,  cu
modificările și completările ulterioare.

10. Diverse – Decernarea premiilor câștigate la concursul „Locul unde
trăim – Imaginea noastră”.

           Dl Primar  propune modificarea ordinii de zi astfel: propune scoaterea
punctului  1  de  pe  ordinea  de  zi  având  în  vedere  că  Jandarmeria  a  găsit  alt
amplasament pentru Troița comemorativă, și propune suplimentarea ordinii de zi cu
Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Covasna pentru
formularea   și  susținerea  în  instanță  a  unei  acțiuni  civile  de  reziliere  a
contractelor  de  închiriere  cu numerele  2719  și  2719/a,  încheiate  la  data  de
04.06.2010 cu S.C. SVETLANA SRL.

Totodată propune înmânarea premiilor câștigate în cadrul concursului „Locul
unde trăim – Imaginea noastră” înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 12 voturi „pentru”
– unanimitate.

Dl Primar prezintă pe scurt istoria concursului, și precizează faptul că în anul
2018 s-au înscris în concurs 2 participanți, câte unul la fiecare categorie separat.
Având în vedere că și-au însușit toate condițiile din regulament, ambii concurenți au
câștigat locul I: la secțiunea Case Familiale d-na Smădu Andreia iar la secțiunea
Bloc Locuințe - Asociația de proprietari „DUO”.

Dl Kádár felicită câștigătorii  ediției  2018, și  exprimă dezamăgirea față de
numărul  mic de participanți.  Este de părere că poate  nu a fost  mediatizat  destul
concursul ca să atragă mai mulți participanți.

Dl Primar felicită câștigătorii și înmânează plachetele câștigătorilor.
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Înainte de prezentarea ordinii  de zi,  dl președinte de ședință supune la vot
procesul - verbal nr. 17 al ședinței extraordinare din 12 octombrie 2018.

Se aprobă procesul – verbal cu 12 voturi „pentru” – unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar prezintă expunerea de motive și detaliază fiecare secțiune în parte.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 125/2018
aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna

pe anul 2018

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea HCL 177/2017 privind aprobarea numărului  burselor
școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2018.

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl  Primar  prezintă  expunerea de  motive  și  arată  faptul  că  în  urma
solicitărilor depuse de către Centrele financiare nr. 1 și 2 se propune modificarea
HCL 177/2017 cu privire la numărul de burse acordate.

Intră în sala de ședințe d-na consilier Bodo Eniko.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL

           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL
Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe

ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 126/2018

cu privire la modificarea Hotararii nr.177/2017 privind aprobarea numarului
burselor scolare si  a cuantumului acestora pentru  anul 2018,

cu modificarile  ulterioare
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2018.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 127/2018
privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2018

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale
cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu
modificările și completările ulterioare.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Manea:  având  în  vedere  că  este  vorba  de  domeniul  public,
reiterează o idee, o propunere mai veche, prin care s-a propus amenajarea unei mic
parcări cu pietriș la cabinetul medical familial din Voinești, și montarea a 2-3 bănci
în zona respectivă.

Dl Primar răspunde că solicitarea a fost notată, și pentru anul viitor o să mai
fie comandate bănci și coșuri de gunoi, și se poate rezolva această parte a solicitării.

Dl Fülöp este interesat dacă se actualizează și valorile de inventar.
D-na Ciurea explică faptul că prin proiectul prezentat se actualizează numai

elementele de identificare ale bunurilor, nu și valoarea lor.
Dl Primar arată că urmează și actualizarea listei cu valorile noi.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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         HOTĂRÂREA NR. 128/2018
cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale

curprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu
modificările și completările ulterioare

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  HCL  128/2017  cu  privire  la  solicitarea  trecerii  unor
drumuri  forestiere  și  a  terenurilor aferente  acestora din domeniul  public  al
statului  și  din  administrarea  RNP-Romsilva  în  domeniul  public  al  oraşului
Covasna.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           D-na Ciurea prezintă raportul de specialitate, și arată faptul că prin adresa
Consiliului  Județean  nr.  9718/11.10.2018 se  solicită  modificarea  HCL 128/2017,
conform propunerilor  făcute  de Ministerul  Apelor și  Pădurilor.  Prin proiectul  de
hotărâre  se  solicită  modificarea  valorii  de  inventar,  prin  rotunjirea  acesteia,  iar
articolul 2 alin. (2) necesită modificări conform modificării Legii 192/2010 privind
trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea
Regiei  Naționale  a  Pădurilor  –  Romsilva  în  domeniul  public  al  unor  unități
administrativ – teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, survenite
în luna iunie 2018, ulterior adoptării HCL 128/2017, se consideră oportună și legală
modificarea  hotărârii  conform  recomandărilor  Ministerului  Apelor  și  Pădurilor,
pentru a putea fi trimis din nou pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern. S-au făcut
nenumărate proiecte pentru aprobarea acestui transfer. 

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură 

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
–  AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Kádár este  interesat  dacă  există  voință  și  din  partea  RNP
Romsilva pentru transmiterea acestor drumuri în administrarea consiliului local.

D-na Ciurea arată că și în preambulul proiectului a fost trecut faptul că a fost
avizat acest demers de Consiliul de administrație și a primit aviz favorabil, aviz care
a fost confirmat și în anul 2017.

Dl Manea oferă mai multe informații, și arată faptul că Romsilva nu mai are
nici un interes pentru a păstra aceste drumuri. Modificarea legii 192/2010 vine cu o
nuanță în sensul în care există anumite situații în care aceste drumuri se pot scoate
din fond forestier. Consideră că această portiță va fi de ajutor în viitor.

Dl Domahazi se bucură pentru această inițiativă, dar nu crede că se va reuși
acest lucru.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 129/2018
Privind modificarea HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor

drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și
din administrarea RNP-Romsilva  în domeniul public al oraşului Covasna

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  completarea  HCL  109/2018  cu  privire  la  aprobare  PUZ  pentru
construire casă de locuit S+P,  beneficiar Cojan Iancu.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar arată că în urma controlului de legalitate, Instituția Prefectului a
considerat  ca  nelegal  faptul  că  raportul  consultării  publice nu a fost  însușit  prin
hotărâre, și se propune completarea hotărârii nr. 109/2018 în această privință. 

Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 130/2018
cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 109/2018 privind aprobare

PUZ pentru Construire casă de locuit S+P,beneficiar Cojan Iancu

Dl consilier Kopacz Levente Benedek părăsește sala de ședințe.

Se inversează punctele 7 și 8.

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind completarea HCL 60/2006 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite
pentru  acordarea  ajutoarelor  de  urgență,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar  arată că în ultima perioadă au existat mai multe solicitări pentru

acordarea ajutorului de urgență și pentru boala autoimună, și se dorește completarea
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listei de boli cu „boli autoimune și boli degenerative ale sistemului nervos central, în
forme avansate, cu imobilizare la pat sau care determină deplasarea cu ajutorul unor
dispozitive medicale”.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
–  AVIZ FAVORABIL 
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL 

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Fülöp propune  ca  în  loc  de  cancer  malign  să  fie  trecut  boli
tumorale maligne.

Dl  Neagovici a  aflat  recent  că  în  localitate  există  copii  din  familii  cu
posibilități reduse care au probleme dentare, în sensul în care până la vârsta de 18
ani trebuie montate proteze dentare. Având în vedere că aceste intervenții nu sunt
decontate  de către  Casa  de Asigurări  de Sănătate,  și  sunt  destul  de  costisitoare,
propune introducerea în lista ajutorului de urgență și această boală.

Dl Primar crede că ar fi mult mai multe solicitări pentru ajutor de urgență, și
nu știe dacă fondul prevăzut la începutul anului pentru această destinație ar fi de
ajuns.

Dl Fülöp este de părere că trebuie formulată în așa fel încât să nu poate fi
subînțeles, și să se refere numai la proteze dentare totale.

Dl Gazda este interesat ce se întâmplă cu celelalte articole din HCL 60/2006,
mai concret actele doveditoare nu apar în textul proiectului nou.

D-na Ciurea explică faptul că lista actelor doveditoare sunt reglementate de
lege și nu este necesară trecerea lor în textul hotărârii.

Dl Molár propune amânarea punctului pentru obținerea mai multor informații
referitoare la propunerea d-lui consilier Neagovici.

Dl  Neagovici renunță  la  propunerea  de  completare  până  la  obținerea
clarificărilor ulterioare.

Dl Szabó crede că ar trebui să se pună mai mult accent pe prevenția acestor
boli.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 131/2018
cu privire la stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de

urgenta din bugetul local

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  vânzării  masei  lemnoase  fasonată  din  fondul  forestier,
proprietate publică a orașului Covasna.
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           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură 

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL

          Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Kádár dorește să afle cam câte firme participă la aceste licitații,
având  în  vedere  că  între  prețul  de  vânzare  și  prețul  de  pornire  este  o  diferență
semnificativă.

Dl Manea arată faptul că este o piață liberă, poate să participe la licitație cine
dorește, nu există un cadru de restricționare. Există în preț de APV, iar prețurile de
licitație sunt luate din piața reală, și acestea pot merge în sus. Consideră că prețurile
propuse sunt prețuri reale ale pieței. Conform regulamentului, masa lemnosă până la
24 cm la capătul gros trebuie valorificat pentru satisfacerea nevoii de lemn de foc al
populației,  legiuitroul  a  vrut  să  reducă  astfel  criza  de  lemn.  Prețurile  respectă
tendințele pieței.

Dl Gazda este interesat de unde se știe că din volumul propus iese 1 mc de
celuloză.

Dl Manea răspunde și explică cum sunt stabilite cantitățile.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 132/2018
cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase fasonate

care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului,
din cota pe anul 2018

            Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  mandatarea  Primarului  orașului  Covasna  pentru  formularea   și
susținerea  în  instanță  a  unei  acțiuni  civile  de  reziliere  a  contractelor  de
închiriere cu numerele 2719 și 2719/a, încheiate la data de 04.06.2010 cu S.C.
SVETLANA SRL.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar arată că 2 parcele de teren au fost închiriate de către S.C. Svetlana
SRL, care în urma neachitării chiriei a acumulat o datorie către bugetul local. Având
în vedere că aceste parcele sunt pe domeniul  public al orașului Covasna, trebuie
mandatat primarul orașului ca să procedeze conform reglementărilor în vigoare.
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Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 133/2018
privind mandatarea Primarului orașului Covasna pentru formularea  și
susținerea în instanță a unei acțiuni civile de reziliere a contractelor de

închiriere cu numerele 2719 și 2719/a, încheiate la data de 04.06.2010 cu SC.
SVETLANA SRL

Diverse.
Dl Molár este interesat dacă se poate reabilita în cursul anului 2018 acea

parte  din  str.  Plevnei  și  capătul  străzii  Podului.  Întreabă  în  ce  stadiu  au  ajuns
demersurile cu proiectul pentru extinderea Liceului Korosi Csoma Sandor și dacă
pentru reabilitarea internatului a fost depus proiectul pentru obținerea de finanțare.

Dl Primar  răspunde că au fost depuse mai multe proiecte pentru obținerea
de  finanțare,  însă  pentru  documentația  depusă  în  luna  august  pe  SEAP  pentru
extindere Liceu au fost solicitate clarificări. Urmează să fie pus din nou pe SEAP. 

Cu  situația  din  str.  Plevnei  și  str.  Podului:  materiale  din  care  să  se  facă
lucrarea  sunt,  însă  nu  dispun  de  forța  de  muncă  necesară  pentru  executarea
lucrărilor, mai ales că se dorește să fie executate de angajații primăriei. Nu a fost
uitată problema, se va rezolva.

Dl Szabó speră că nu au uitat nici de balustrada de la Podul de Fier.
Dl Primar explică  faptul  că  trebuie  să  monteze  balustradă  în  mai  multe

locuri, însă tot din lipsă de forță de muncă nu a reușit până în momentul de față, mai
ales că zilierii nu pot fi încredințați cu astfel de lucrări.

Dl Manea a înțeles că solicitarea cu dispensarul medical a fost notată mai
devreme, dar mai are o problemă cu colectatul resturilor vegetale, cu care a avut o
experiență neplăcută, având în vedere că au lăsat o parte din sacii scoși în fața porții.
Ce are de obiectat însă este comportamentul neadecvat al angajațiilor, care în loc să
stea de vorbă și să explice care este problema, au plecat de la fața locului. Este de
părere că dacă cineva vrea să facă o treabă, atunci să facă așa cum trebuie sau să nu
mai facă deloc. 

În urma discuțiilor purtate cu dl Viceprimar au fost identificate problemele
cu iluminatul public, și este convins că aceste probleme se vor rezolva. 
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Știe  că consiliul  și-a asumat  răspunderea pentru drumul  DC 14, dar  vine
iarna  și  ar  trebui  intervenit  în  anumite  zone,  unde s-au  format  gropi,  s-a  surpat
drumul. 

În legătură cu programul sălii de sport a primit mai multe reclamații, și este
de  părere  că  ar  trebui  stabilite  priorități,  prioritari  ar  fi  copii,  și  dorește  să  afle
situația exactă de acolo.

Dl  Primar  arată  că  în  urma  înțelegerii  făcute  cu  Consiliul  Județean  a
solicitat fonduri pentru întreținerea DC 14. Dacă se alocă bani pentru deszăpezirea și
întreținerea drumul se vor face lucrări, dacă nu, din banii contribuabililor din orașul
Covasna nu se poate repara drumul. Unde s-a surpat drumul însă nu știe ce se poate
face, având în vedere că pentru efectuarea lucrărilor de reparții trebuie să intre pe
proprietate privată, ceea ce nu se poate fără un acord prealabil. 

În legătură cu programul  Sălii  de sport:  este îmbucurător  faptul  că există
activitate sportivă destul de intensă în oraș, pe de altă parte acesta crează probleme
la sala de sport, proprietatea orașului. Trebuie reglementat acel ordin de prioritate
care a existat până acum: copii, profesorii de sport și în ultimul rând cei care doresc
să facă sport, bineînțeles, contracost, având în vedere că pentru propria utilizare nu
se pot acoperi cheltuielile. 

Cu  colectarea  resturilor  vegetale  a  primit  reclamații  și  pe  paginile  de
socializare, însă în anunțul făcut de Gos Trans Com este precizat clar volumul de
200 l, ceea ce este o cantitate rezonabilă, având în vedere că pentru acest serviciu nu
plătește orașul nimic, a fost asumat pe gratis.

Dacă se dorește, va fi invitat dl Csikos pentru alte clarificări.

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16,20.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
       NEAGOVICI VASILE CĂTĂLIN                                  ENEA VASILICA
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