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PROCES VERBAL 

nr. 3139 / 24.02.2022 

 
Încheiat azi, 24.02.2022, ora 14.00, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 

Şimleu Silvaniei convocată în baza Dispoziţiei nr. 97 din 17.02.2022. 
Ședința se realizează cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe a Primăriei or. 

Șimleu Silvaniei. 
Convocarea consilierilor locali la lucrările şedinţei s-a asigurat prin comunicare telefonică și prin e-

mail în data de 18.02.2022 în care au fost transmise toate materialele aferente proiectului ordinii de zi. 
Comunicarea prin e-mail s-a efectuat pe adresa electronica comunicată de fiecare consilier la secretarul 
general al orașului. 
 La lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei participă: dna Gal 
Luminița-Nicoleta-secretar general, dl. Szabo Erno Csaba - administrator public; dl Balog Claudiu - șef 
birou cadastru; dra Ghilea Alexandra – consilier juridic; dl Crișan Codruț - consilier personal și Fiț Nicolae –
Gavril- cetățean al orașului Șimleu Silvaniei. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, 
vă propun sa intrăm în ședința ordinară a Consiliului Local din data de azi, 24.02.2022.  Dau cuvântul 
doamnei secretar general să facă prezența. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Bună ziua! Am să fac apelul nominal al consilierilor 
prezenți la ședința ordinară de astăzi pentru a fi consemnat în procesul-verbal. Dna. Crișan Alexandrina-
Luminița? 

Doamna consilier local Crișan Alexandrina-Luminița: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Kun Adrian-Cătălin? 
Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl Kovacs Zoltan-Zsolt ? 
Domnul consilier local Kovacs Zoltan-Zsolt: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dl Sabo Ioan? 
Domnul consilier local Sabo Ioan: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dna. Lipo Angela-Maria? 
Doamna consilier local Lipo Angela-Maria: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Man Vasile Ovidiu? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna Ilinca Eugenia Viorica ? 

 Doamna consilier local Ilinca Eugenia Viorica: Prezentă. 
 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Opriș Cristian-Ioan?  
             Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Prezent. 
             Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dl. Man Călin-Cosmin? 
 Domnul consilier local Man Călin-Cosmin: Prezent. 
 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Orosz Ferencz? 
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 Domnul consilier local Orosz Ferencz: Prezent. 
 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Papp Lajos-Levente? 

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Pavel Florica-Adriana ? 
Doamna consilier local Pavel Florica-Adriana: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Pop Cornel? 
Domnul consilier local Pop Cornel: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Pop-Silvășan Dan-Ioan?  
Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Roman Andrada-Ioana?  
Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana : Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Seute Ioan-Gavril? 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Constat că la ședința de astăzi sunt prezenți un 

număr de 16 consilieri locali, astfel că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă mulțumesc. Voi supune la vot procesul-verbal 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 10.02.2022, la care au fost prezenți 15 consilieri 
locali, dl Kovacs Zoltan și dl Pop Cornel fiind absenți. Vă consult dacă sunt observații la procesul verbal al 
ședinței la care am făcut referire. Dacă nu sunt observații,o să supun la vot procesul-verbal. Cine este 
„pentru”? Împotrivă? Abțineri?  

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Procesul verbal al ședinței extraordinare din 
10.02.2022 a fost votat cu 14 voturi „pentru” (și 2 abțineri: dl Kovacs Zoltan și dl Pop Cornel). 
 
 

  

ORDINEA DE ZI 

Proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi 
efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022. 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 2 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului BOB VIRGIL-
MARIUS, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta. 

                                                                                                             Proiect inițiat de primarul 
   Orașului Șimleu Silvaniei 
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Proiectul de hotărâre nr. 3 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare 
a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director  și director adjunct, constituită la 
nivelul  Școlii gimnaziale Nr. 1 Pustă, orașul Șimleu Silvaniei. 

                                                                                                    Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

      Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Șimleu Silvaniei și 
înscrierea în domeniul public a terenului în suprafață 670 mp, înscris în CF nr. 54856_UAT Șimleu 
Silvaniei, cu nr. cad. 54856; a terenului în suprafață de 29 mp, înscris în CF nr. 55867_UAT Șimleu 
Silvaniei, cu nr. cad. 55867; a terenului în suprafață 48 mp, înscris în CF nr. 55879_UAT Șimleu Silvaniei, 
cu nr. cad. 55879. 

 

                                                                                                                  Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Șimleu Silvaniei și 
înscrierea în domeniul public a terenului în suprafață 33 mp, înscris în CF nr. 55873 _UAT Șimleu Silvaniei 
cu nr. cad. 54873. 

               Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                    Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Domnul primar este plecat azi la București cu 
probleme administrative, probleme care nu au putut fi amânate sau reprogramate, însă proiectele inițiate 
de domnia sa vor fi supuse dezbaterii în ședința noastră de astăzi. Dau cuvântul dl viceprimar pentru a 
prezenta ordinea de zi. 
 Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Buna ziua tuturor! Astăzi, în cadrul ședinței ordinare a 
consiliului local avem 5 proiecte de hotărâre. Proiectul nr. 1 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări 
de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022; Proiectul nr. 2 privind 
încetarea mandatului de consilier local al domnului BOB VIRGIL-MARIUS, prin demisie și vacantarea 
locului deținut de acesta; Proiectul de hotărâre nr. 3 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director  și director 
adjunct, constituită la nivelul Școlii gimnaziale Nr. 1 Pustă, orașul Șimleu Silvaniei; Proiectul de hotărâre nr. 
4 privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Șimleu Silvaniei și înscrierea în domeniul public a 
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terenului în suprafață 670 mp, înscris în CF nr. 54856_UAT Șimleu Silvaniei, cu nr. cad. 54856; a terenului 
în suprafață de 29 mp, înscris în CF nr. 55867_UAT Șimleu Silvaniei, cu nr. cad. 55867; a terenului în 
suprafață 48 mp, înscris în CF nr. 55879_UAT Șimleu Silvaniei, cu nr. cad. 55879 Proiectul de hotărâre nr. 
5 privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Șimleu Silvaniei și înscrierea în domeniul public a 
terenului în suprafață 33 mp, înscris în CF nr. 55873 _UAT Șimleu Silvaniei cu nr. cad. 54873 și în fine, 
punctul „Diverse”. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Supun spre aprobare ordinea de zi a 
ședinței de astăzi. Cine este „pentru”? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost votată cu 
16 voturi „pentru”. 

 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Trecem acum la dezbaterea 

proiectelor aflate pe ordinea de zi.  
 
Proiect de hotărâre nr.1 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi 

efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022. 

Solicit avizul comisiei nr. 2,3 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 3 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Dacă sunt intervenții, discuții? Dacă nu sunt, 

supun la vot proiectul de hotărâre . Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Proiectul a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”. 

 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc.  
 

Proiect de hotărâre nr.2 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului BOB VIRGIL-
MARIUS, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Solicit avizul comisiei nr. 4. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
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Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Vă consult dacă sunt discuții, intervenții pe 
marginea acestui proiect de hotărâre din partea consilierilor. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de 
hotărâre nr. 2. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”. 
 

 
  

 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. 
 
Proiect de hotărâre nr.3 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de 

evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director  și director adjunct, 
constituită la nivelul  Școlii gimnaziale Nr. 1 Pustă, orașul Șimleu Silvaniei. 

 
Solicit avizul comisiilor nr. 3 și 4. 
Comisia nr. 3 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Vă consult dacă sunt discuții pe 
marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă precizez că acest proiect de hotărâre se va face, 
după cum știți,  prin vot secret, având în vedere prevederile art 139, alin 6 din codul administrativ, care 
spune că:  Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret. 
Urmează să facem propuneri pentru a fi înscrise pe buletinul de vot, avem buletinele de vot pregătite pe 
care le vom completa cu propunerile dumneavostră, se vor multiplica și după aceea veți vota fiecare prin 
bifă în căsuța „Da” sau „Nu” în dreptul persoanei nominalizate. Vă precizez că lipsa bifei aduce nulitatea 
votului. Să facem propuneri. 
 Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Propun pe dna Ilinca Eugenia. 
 Domnul consilier local Pop-Silvășan Dan-Ioan: Pe dl Seute, îl propun. 
 Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Pe dl Sabo. 

Domnul consilier local Sabo Ioan: Nu pot. Eu sunt în consiliul de administrație. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Rog secretariatul tehnic să faciliteze procesul 

de votare, multiplicarea voturilor. După distribuirea acestora, comisia desemnată de noi pentru 
numărarea voturilor, va proceda la numărarea acestora și vom consemna în procesul verbal. 

 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Rog comisia pentru numărarea voturilor să se 

pregătească. Dl Seute, dna Roman și dl Pop Cornel. 
 
Doamna consilier local Roman Andrada-Ioana: În urma numărătorii voturilor a fost desemnată 

dna Ilinca Eugenia cu 12 voturi „pentru” și 14 voturi împotrivă. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Astfel se adoptă art. 1 la proiectul de 
hotărâre conform rezultatului votului. Pentru că art. 1 s-a făcut prin vot secret, supun la vot acum art. 2-3 
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din proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? Și proiectul în ansamblul său va fi 
supus votului. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. 
 

       Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Șimleu Silvaniei și înscrierea 
în domeniul public a terenului în suprafață 670 mp, înscris în CF nr. 54856_UAT Șimleu Silvaniei, cu nr. 
cad. 54856; a terenului în suprafață de 29 mp, înscris în CF nr. 55867_UAT Șimleu Silvaniei, cu nr. cad. 
55867; a terenului în suprafață 48 mp, înscris în CF nr. 55879_UAT Șimleu Silvaniei, cu nr. cad. 55879. 

Solicit avizul comisiilor nr. 2 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Pentru lămuriri este prezent în sală dl Claudiu 

Balog  de la Biroul cadastru. Vă consult dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Aș dori să ne explice cum stau lucrurile, respectiv 

unde e poziționat acest teren și de ce s-a recurs la acestă chestiune în loc să se ceară persoanei să 
cedeze în favoarea statului această suprafață de teren.  

Domnul șef birou cadastru Balog Claudiu: Cele 3 suprafețe sunt amplasate în capătul străzii 
Pandurilor, la ieșire spre Bic, în partea stângă. În ședințele trecute s-a aprobat un proiect de hotărâre 
pentru cuprinderea în domeniul public al străzii de legătură dintre strada Pandurilor și aceste imobile. Cele 
3 imobile, inițial, proprietatea a fost dezmembrată pentru vânzare în loturi, unul dintre loturi e reprezentat 
din cei 673 mp2 . Acel lot avea lățimea de 6m ca să putem să-l cuprindem în domeniul public și să 
respectăm normele tehnice de formare a unui drum de acces de două benzi, s-a hotărât să se ceară 
dezmembrarea a unor suprafețe în plus din loturile învecinate, astfel încât să aibă lațimea de 7m, lațimea 
minimă necesară. Scopul este de a se crea un drum de acces pentru loturile care s-au format în vederea 
constuirii de locuințe. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumim! Alte întrebări, discuții pe marginea 
acestui subiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre nr.4. Cine este „pentru”? Împotrivă? 
Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc.  
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Proiect de hotărâre nr. 5 privind  privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Șimleu 
Silvaniei și înscrierea în domeniul public a terenului în suprafață 33 mp, înscris în CF nr. 55873 _UAT 
Șimleu Silvaniei cu nr. cad. 54873. 

Solicit avizul comisiilor nr. 2 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil. 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 

 Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Dacă sunt discuții, intervenții pe 
marginea acestui proiect de hotărâre.  
 Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Aceeași întrebare, unde este situat și care a fost 
scopul? 
 Domnul șef birou cadastru Balog Claudiu: Inițial au fost formate 4 loturi. Unul dintre loturi a 
fost drumul de acces de 6m și încă 3 loturi care s-au format pentru construirea de locuințe. Unul dintre 
loturi a fost vândut între timp proprietarului Cobzaș care a și renunțat la dreptul de proprietatea în 
favoarea orașului. Hotărârea este pentru a prelua suprafața din lotul deja vândut care este tot pe acelașii 
amplasament. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții 
supun la vot proiectul de hotărâre nr. 5. Cine este „pentru”? Împotrivă? Abțineri? 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”. 
 
 

  
 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc. Trecem acum la punctul „Diverse”. 

Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dl Fiț Nicolae-Gavrl are o solicitare de a participa la această ședință, a fost 
aprobată și vă rog să vă expuneți problema. Mai sunt alte înscrieri la cuvânt după dl Fiț la capitolul 
„Diverse”? Dl Seute, dl Opriș, dl Man Ovidiu. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Am venit să îmi spuneți, zona respectivă, ce zonă e acolo? Din câte 
am înțeles de la alții, de la dl Kun, de la dl Pop Cornel, domnii de la urbanism au înterzis să vină să facă 
control în zona respectivă. Dacă e o zona rezidențială, am primit înscrisuri de la Primărie, vreau să se 
respecte zona respectivă. Nu prin smecherii cum s-a făcut recepție la dl Mirghiș, făcută de dl Ardelean, 
unde un sfert din casă e pe pământul altuia. În zona respectivă se desfășoară alte activități nepermise: 
depozitări care nu sunt permise în zona respectivă. În zona respectivă, cu smecherii, de exemplu, vecinul 
Sabo a făcut hala aia, anexa gospodărească. Unde-i gospodăria? Ce urmează să se schimbe și să se facă 
în zona respectivă? Trebuie să vă gândiți că în zona respectivă alți oameni o investit niște bani. Când am 
făcut casa, mi-au zis că e zonă rezidențială în care e permis numai locuințe. Acum vă bateți jos de oamenii 
care respectă legea? Care e interesul? Vreau și eu, care am băgat niște bani, să am și eu odihnă cum au 
alții. Am cerut un orar de funcționare de la firma respectivă, au trimis comisia de urbanism. Cine e omul 
ăsta care face ce vrea el? Vedeți acolo pe autorizațiile pe care vi le-am trimis că nici nu e semnat de 
domnul primar, e făcut prin smecherii. Dl viceprimar, cum e? Ai zis că mă suni. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Dl Fiț veți primi ... 
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Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Din 2017 stau acolo, nu s-a luat nicio măsură. Trebuie să vă gândiți 
că eu nu am zi lumină liniște. Ce să fac? Să fug din calea hoților? De ce vă temeți? Eu știu că sunteți 
prieteni dar până la limita bunului simț. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Dl Fiț, încă o data, veți primi în scris de la serviciul 
urbanism. 

Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Dl Fiț, probabil nu am înțeles eu bine sau v-ați 
exprimat dvs greșit. Ați vorbt cu mine, nu știu ce ați vorbit cu colegul. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dvs știți toate problemele... 
Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Ascultați-mă, vă rog, că vorbim pe rând. V-ați 

exprimat cum că v-am zis eu că e interzis de la Primărie să meargă oamenii acolo. Eu știu ce am vorbit. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: De ce nu ați mers?  
Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Nu v-am spus eu cu un cuvânt că e interzis. Vă rog, 

nu-mi băgați vorbe în gură. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: V-am spus dumneavostră să veniți și ați venit pregătiți să ieșiți și îi 

interzis? Da ieșiți măcar să vedeți acolo. Până la urmă ce e acolo? Ce urmează la dl Sabo? Ș-a dat 
autorizație pe propria răspundere. De la camera de comerț, într-adevăr, nu e minciună, și-a scos depozitări. 
Care nu e permis în zonă. A făcut tipografie. Că s-a mutat. Ce s-a mutat? Au mutat 5 oameni aici și au 
rămas 50 de oameni acolo. Vin constructori, vin clienți. Ce forfotă e acolo! Vin la 14,15,16. Toți golanii care 
strigă după nevasta mea prin oraș sunt acolo. Dvs v-ar conveni? Nu faceți nimic. Vă temeți de el? Care e 
interesul? Am așteptat 5 ani. În august vor fi 5 ani de când sunt terorizat. Am crezut că următoarea 
conducere o să fie corecți. Ce corectitudine? Dacă dl Ardelean nu făcea recepția pe smecherie, nu putea 
să își obțină curentul, nu putea să își obțină nimic. Totul e făcut. Știți că s-au făcut smecherii și nu luați nicio 
măsură. E așa de greu să faceți dreptate? Dl Sabo mi-ați zis că am picat de fraier. Eu sunt fraier că am 
respectat legea? Dl vice ați zis că e zona mixtă. Nici nu m-ai ascultat.  

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Este zonă rezidențială care are permisiuni pentru zona 
rezidențială Și în permisiunile care sunt stipulate acolo... E o întreagă listă. Tot ce scrie acolo e permis. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Depozitări e permis? 
Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Nu știu să vă zic în momentul ăsta. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Nici nu v-ați uitat la ce v-am spus și am fost de 2 ori în audiență. 
Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: La mine în audiență nu ați venit. Ați făcut un mic scandal 

aici jos. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Nu am făcut scandal. Nu m-ați primit. Eu am așteptat de când a fost dl 

Cristi primar, 5 luni de zile să vă faceți 5 minute timp de mine. La ședință de consiliu nu am putut să vin că 
nu m-ați primit. Trebuie să vă gândiți că acolo și-au băgat unii niște bani. Liniște, nu cer altceva.  

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Văd că ați consemnat în scris, dl Fiț, și ați depus 
acestea.  

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dna Lipo, 50 de înscrisuri am făcut și nu au ajuns la comisie. De aia 
am venit acuma. Unde o fost? 

Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Dl. Fiț, mie mi se pare că noi vorbim la telefon una și 
apoi îmi băgați mie vorbe în gură. Ascultați, am vorbit cu dumnavoastră la telefon timp de 3 zile. În ultima zi 
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v-am zis: „Dl Fiț, eu nu am nicio putere ce îmi cereți dvs și nu vreau să intru în scandal pentru că e punctul 
dumnavoastră de vedere, nu știu punctul domnului cu care vă certați de vedere.” V-am spus frumos să îi 
sunați pe fiecare dintre consilieri să cereți un punct de vedere și de la ei. Pe câți dintre ei i-ați sunat după 
ce v-am spus că eu nu pot să vă ajut. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dacă era dl Seute sau dl Man la urbanism la dânsul mergeam. 
Dumneata ești președintele urbanismului. Dl Cornel e la urbanism, dna Pavel e la urbanism. Ați zis că 
vorbești cu Cristi și fără el nu faci nimic. 

Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: Ascultați-mă, dacă am spus eu așa ceva, pe mine 
să nu mă mai sunați niciodată. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Dl Fiț, ceea ce vă rog eu este să rezumați ceea 
ce dvs doriți sau cum vedeți dvs rezolvarea. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Să se respecte zona.  
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Va fi consemnat. Punctul dvs de vedere a fost 

ascultat și l-ați prezentat aici, iar cei abilitați, nici dl consilier Kun și nici dl consilier Papp, nu este în măsură 
să rezolve problema dvs care astăzi a fost prezentată aici, iar cei abilitați vă vor da un răspuns. Comisia de 
urbanism are doar un aviz consultativ. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dna Lipo, în 5 ani de zile nu au putut să vină? Pe mine nu mă 
interesează dacă nu mă afectează construcția respectivă, că-i făcută ilegal, pentru că dacă era cât îi 
permite legea, nu putea să facă ce face acolo. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Dvs știți la fel de bine ca oricine că nu stă în 
puterea unui consilier să dea sau să ia avizul de construcție. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dna Lipo, cereți punct de vedere de la OCPI, să nu ziceți că mint. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Primăria și seviciul urbanism este abilitat în 

acest sens. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Și atunci discut cu dl Man sau cu dl Seute. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Există biroul urbanism. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Ați văzut?!  
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Dl Fiț, aici nu poate ieși comisia de urbanism, 

trebuie o hotărâre de consiliu local și în baza acelei hotărâri iese comisia de urbanism pe teren. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: De 5 ani de zile de ce nu s-a pus la comisie? 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Eu cred că este suficient și cred că se va găsi o 

soluție. Am înțeles punctul dvs de vedere și cei abilitați vor da un răspuns. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: oricum nu-i nicio problemă că am depus plângere la DNA. Am 

așteptat 5 ani de zile. 
Domnul consilier local Kun Adrian-Cătălin: haideți să vă spun eu o chestie, că mie îmi place să 

fiu un om sincer și nu mă pot abține de multe ori, probabil aveți dvs dreptatea dvs, nu condamn dar ca om 
să știți că greșiți mult după cum puneți problema. Primul lucru chestia asta cu băgatul vorbelor în gură și al 
doilea lucru, tot ziceți aici de comisia de urbanism, dvs când veniți, veniți cu 100 de probleme. Câinii latră. 
De ce comisie ține? Ală aduce mașinile? De ce comisie ține? Dvs nu veniți cu o problemă, aveți 100, le 
ziceți alandala și nu rezolvați nimic.  
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Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Eu cred ca dl Fiț a prezentat și-a prezentat 
punctul de vedere, l-am ascultat. Mulțumesc! S-a înscris la cuvânt dl Seute.  

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Dl Fiț, la un moment dat, zicea că a făcut mai multe 
adrese și nu a primit răspuns. Acum să vedem chiar e adevărat, s-au făcut adrese respective sau nu s-au 
făcut și de ce nu a primit răspuns? 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Din septembrie la toate adresele pe care le-a făcut 
dumnealui s-a trimis răspuns. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dl vice, eu am venit personal la dvs, de ce ați spus că vorbiți cu dl 
primar și rezolvați problema? Dumneata mi-ai spus clar că ești prieten cu cumnatul lui Mirghiș. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Nu știu unde este relevanța. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Dl Fiț nu cred că este locul să facem acuzații de 

niciun fel. 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Toată lumea știe problema și râdeți. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: De ce spuneți dvs că râdem? Pe cine ați văzut 

râzând aici? Nu cred că ați făcut acestă solicitare ca să aduceți acuze pe rând. Trecem mai departe. Dl 
Man, vă rog. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Înainte de a închide problema cu dl Fiț. Întrebare: ați 
sesizat consiliul local cu o cerere acuma? 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Și acum am depus una. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Este cerere de participare la ședință. de aceea l-

am rugat pe dl Fiț să rezume ceea ce dorește. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Dl Fiț, eu vă rog în felul următor: veniți la ședința 

următoare, nu mai trebuie să faceți cerere de a participa la sedințe, cred că consilierii sunt de acord să 
participați la ședințe, deoarece sedințele au caracter public. Faceți o cerere inițiale în care să aveți niște 
puncte unde să spuneți ce doriți. Cu aia veniți în consiliu și eu vă promit că vă dă răspunsul în scris, fără 
doar și poate. 

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Dl Man, eu nu cer numai liniște. Să se respecte zona. Să nu se 
desfășoare în zona respectivă ce nu e permis. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Ideea este în felul următor, la acestă cerere a dvs vor 
trebui să răspundă niște compartimente din Primărie. Eu, cel puțin, asta vreau ca să am răspunsul unor 
compartimente din Primărie vizavi de această situație. Este bine așa? Atunci o să aveți în scris.  

Domnul Fiț Nicolae-Gavril: Către consiliul local? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Și către consiliul local să știm și noi despre ce este 

vorba. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumim! 
Domnul Fiț Nicolae-Gavril: La revedere! 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte discuții? 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Vreau să aduc în discuție anumite soluții care se dau 

atunci când se fac racordări la apă, canal și gaze. Este de preferat să dăm soluții de subtraversare, nu 
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traversare să taiem asfaltul, se repară dar niciodată nu va fi la fel. Nu vorbesc de lucrările din oraș de 
acuma, vorbesc de traversările clasice care se fac. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Aici aveți perfectă dreptate, însă nu peste tot se pot face 
subtraversări. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Vă dau un exemplu, în capăt pe strada Crișan s-a 
făcut o traversare unde se putea face subtraversare, clar, chiar la ultimul pod. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Dvs vorbiți despre proiectul care este acum în 
desfășurare. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Nu despre acest proiect. E un racord de apă, gaz sau 
ce e. S-a făcut o traversare, s-a tăiat asfaltul. Exemple sunt mai multe și pe Grădinilor. Eu am înțeles, 
fiecare trebuie să se racordeze dar haideți să luam o decizie în felul în care să nu îi afecteze pe ceilalți 
locuitori de pe strada respectivă. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Cu siguranță asta este cea mai bună variantă, 
subtraversarea, însă nu totdeauna este și posibilă. 

Domnul administrator public Szabo Erno-Csaba: Avem într-adevăr solicitări scrise tot pentru a 
le permite traversarea. Asta e ultima soluție când aprobăm să taie asfaltul. Când nu se poate, cercetăm, 
pentru că e foarte grea refacerea. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril:  Eu zic că de multe ori se cedează prea ușor la soluția 
respectivă, taie că e în regulă. Îi greu de refăcut după. 

Domnul administrator public Szabo Erno-Csaba:  Îi foarte greu, așa este. 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril:  Și după ce se reface,se lasă. Și acolo s-a turnat asfalt 

dar s-a lăsat. 
Domnul administrator public Szabo Erno-Csaba: Dar nici nu putem să spunem unui locuitor al 

orașului că nu are dreptul să se branșeze din nu știm ce motive.  
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Eu, sincer, vă spun, din experiență, am avut o 

problemă cu curentul, dl Sabo știe, am făcut subtraversare, pe banii mei. Nu am vrut să se taie asfaltul 
aiurea. 

Domnul administrator public Szabo Erno-Csaba: Și noi am insistat să se facă subtraversare. 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Și încă o chestie referitor la strada Partizanilor și 

Tudor Vladimirescu sunt câteva drapele care au rămas acolo și sunt cam franjuri. Ar trebui luate dacă nu le 
putem înlocui că totuși e drapelul național. 

Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumim! Alte intervenții? 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Relativ la lucrările care se desfășoară acuma în oraș. 

Multe s-au terminat, oare când va veni asfaltul? Cum se preconizează? 
Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Aici previziunea este foarte simplă. Din primăvară vor 

trebui să vină cu refaceri. Nu s-a putut face refacere pe timp de iarna, nu se poate turna asfalt. Unde s-a 
intervenit anul trecut, alea vor fi primele care vor fi refăcute. Pe cum înaintează șantierele ele vor trebui să 
intre în stadiul cum au fost. 

Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Am înțeles! Mulțumesc! 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Mulțumesc! Dl Opriș? 
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Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Ținând cont că în urmă cu 2-3 ani s-a refăcut 
canalizarea de la ACR până la Michele. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Nu s-a refăcut. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: În față la dl Burgărean s-a refăcut canalizarea pe 

mijlocul drumului. Bulgărean a venit la mine și s-a plâns că a cerut la Primărie să taie strada să-și bage 
gazul și au zis că nu i-au aprobat și a făcut sub traversare și după 2 luni de zile s-a început și s-a spart tot 
drumul și s-a făcut canalizarea. Canalizarea aia care s-a făcut din bani publici, s-a refăcut înapoi pe 
tronsonul ăla. Din ce cauză? Sau nua fost făcută? Acolo a fost o groapă pe mijlocul drumului până dincolo 
de Michele. 

Domnul consilier local Pop Cornel: Acolo a fost făcută dar nu avea căderea. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan:Cine a recepționat-o? Dl Cornel, acolo a fost făcută 

canalizarea și drumul. Înapoi tot e varză. Cine a plătit? Cine a făcut recepția lucrării? 
Domnul consilier local Pop Cornel: Noi am plătit. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Deci vă dați seama? Sunt niște bani ai noștri, ai 

cetățenilor care s-au aruncat în aer plus disconfortul care s-a creat în zona aia. Deci asta vă rog să 
verificați. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: O să verificăm. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: A doua problemă, în spatele la blocurile Gh. Lazăr, 

toți cetățenii de acolo m-au rugat să ridic problema, în consiliul local, să se facă niște limitatoare de viteză 
fiindcă circulă cu mașinile prin spate blocurilor, prin fața garajelor cu câte o viteză de le e frică să iasă copii 
afară cu bicicletele. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Unde mai exact? 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Paralel cu Crasna.  
Domnul consilier local Pop Cornel: Acolo nu e drum public. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Dar circulă cu viteză. 
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: Acolo s-a pus asfalt anul trecut și e pistă acuma. 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: A treia problemă: sâmbătă la ora 13, am primit un 

telefon că domnul fost primar a intrat în Primărie prin spate și a intrat la contabilitate. Am promis persoanei 
respective că o să pun întrebarea in consiliul local, la dl primar sau dl vice, sau poate are interes de 
serviciu. 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Când? 
Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Sâmbătă și duminică. Nu cred că e normal ca să 

intre cineva și peste program și mai ales în zi liberă, în instituție publică și la contabilitate.  Și asta s-a 
întamplat acum sâmbătă, dar în urmă cu o săptămână, două în fiecare zi de la 17 era în Primărie până la 
19-20. Trebuia făcut bugetul, dacă nu suntem în stare sau nu avem oameni specializați și trebuie să le facă 
alții... Am promis că o să ridic problema în consiliul local. Cine a fost de servici? Pe ce motiv a intrat acea 
persoană în Primărie, fie el chiar și fostul primar? 

Domnul viceprimar Man Călin-Cosmin: Am înțeles.  
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte discuții? Alte probleme pe care doriți să le 

supuneți atenției. 
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Domnul consilier local Opriș Cristian- Ioan: Și vă rog să ne informați la următoarea ședință. 
Președinte de ședință, dna Lipo Angela-Maria: Alte discuții?Dacă nu, declar închisă ședința 

ordinară de azi și vă doresc o după-amiază frumoasă. La revedere! 
Lucrările ședinței ordinare a consiliului local se încheie la ora 14.47. 
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