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PROCES VERBAL

nr. 19618/ 29.11.2022

Încheiat azi, 29.11.2022, ora 9,00, cu ocazia şedinţei etraordinare a Consiliului Local al oraşului
Şimleu Silvaniei convocată de îndată prin Dispozișia primarului nr. 567/28.11.2022.

Ședința se realizează cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe a Primăriei orș.
Șimleu Silvaniei.

Convocarea consilierilor locali la lucrările şedinţei s-a asigurat prin e-mail în data de 28.11.2022
în care au fost transmise toate materialele aferente proiectului ordinii de zi. Comunicarea prin e-mail s-a
efectuat pe adresa electronică comunicată de fiecare consilier la secretarul general al orașului.

La lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei participă: dna
Gal Luminița-Nicoleta-secretar general, dra Ghilea Alexandra – consilier juridic, d-na Kun Bernadett- șef
birou financiar, contabilitate, buget și control financiar preventiv, dl Crișan Codruț- consilier personal.

Secretar  general,  dna  Gal  Luminița-Nicoleta:  Bună  ziua,  voi  face  apelul  nominal  al
consilierilor  locali  prezenți  la ședința extraordinară  de azi,  convocată  de îndată.  Dra Călăcian Delia-
Corina?

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Prezentă.
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Crișan Alexandrina-Luminița ? Absentă
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dna. Porcar Doina-Marcela?
Doamna consilier local Porcar Doina-Marcela: Prezentă.
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,  care este (era)  președinte de

ședință, nu este prezent  azi la ședință fiind plecat.Urmează să vă spun cum se va dezbate această ședință.
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? Absent
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 ? Absent
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 ? Absent
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dra Silvășan- Pașca Codruța- Rozica? Absentă
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Roman Andrada-Ioana? Absentă
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dl. Seute Ioan-Gavril ?
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: Prezent.
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Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Constat că la ședința de astăzi sunt prezenți un
număr de 10 consilieri locali. Hotărârile se pot lua valabile. După cum vedeți dl. Szabo, președintele ales
prin HCL 80/07.10.2022 pentru perioada octombrie- decembrie 2022, nu este prezent la ședința de astăzi,
prin urmare, raportat la prevederile art.123 alin.3 din Codul Administrativ și cele prevăzute în art. 15
alin.3 din HCL nr. 80/2020 privind regulamentul de organizare și  funcționare a ședințelor de consiliu
local, în cazul în care președintele de ședință:  

”În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul
acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce
şedinţa respectivă.”, prin urmare la propunerea dvs., am să vă rog să alegeți un președinte de ședință. 

Am pregătit și un proiect de H.C.L. la care, dumneavoastră, ca și consilieri locali să fiți inițiatorii
acestei hotărâri. Va rog sa faceți propuneri. Alegerea, se face, după cum știți prin vot deschis.

Doamna consilier local Lipo Angela-Maria: îl propun pe dl.Man Călin – Cosmin.
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: dacă aveți și alte propuneri? Vă rog să votați

propunerea formulată de către doamna Lipo. Avem unanimitate?
Pentru ședința de astăzi, președintele ales cu 10 voturi „Pentru”, este domnul Man Călin Cosmin,

pe care-l rog să conducă ședința.
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc. Vom supune la vot procesul verbal al

ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 22.11.2022. Dacă sunt discuții pe tema procesului 
verbal? Dacă nu sunt, am să-l supun la vot.

 Cine este “ Pentru?“  Împotrivă“?“  Abțineri“  ?  
Secretar  general,  dna  Gal  Luminița-Nicoleta:  Procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din

22.11.2022 s-a votat cu 9 voturi “ Pentru“ și o “ Abținere“ (dl. consilier Man Vasile Ovidiu).
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Am să dau cuvântul domnului primar pentru a 

prezenta ordinea de zi.
Domnul primar Mihai  Cristian Lazar  :  Bună  ziua tuturor  și  multumesc pentru prezență  și

mobilizare. Pentru ședința de astăzi, avem un număr de trei proiecte de hotărâre. În esență ședința a fost
gândită pentru primul proiect însă între timp au apărut și alte nevoi. Am să vă dau citire proiectelor după
care am să vă dau explicații pe marginea lor.



ORDINEA DE ZI

Proiectul  de  hotărâre  nr.  1   privind  participarea  orașului  Șimleu  Silvaniei  la  Programul  "Prima
conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare" finanțat din fondurile europene
aferente  Planului  național  de  redresare  și  reziliență  (PNRR),  componenta  C1-Managementul  apei,
investiția  3.  Sprijinirea  conectării  populației  cu  venituri  mici  la  rețelele  de  alimentare  cu  apă  și
canalizare existente                                                                             

                                                                                                    Proiect inițiat de primarul
                                                                                                           Orașului Șimleu Silvaniei

Proiectul  de hotărâre nr.  2  privind aprobarea Proiectului  reţelei  şcolare a unităţilor  de învăţământ
preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei  propuse să funcționeze în anul şcolar 2023 – 2024           
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                                                                                                                       Proiect inițiat de primarul
 Orașului Șimleu Silvaniei

Proiectul de hotărâre nr. 3 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

                                                                                                             Proiect inițiat de primarul      
                                                                                                          Orașului Șimleu Silvaniei



Domnul primar Mihai  Cristian Lazar:   Proiectul  de hotărâre nr.  1 « privind participarea
orașului Șimleu Silvaniei la Programul "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de
canalizare" finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență (PNRR),
componenta C1-Managementul  apei,  investiția  3.  Sprijinirea conectării  populației  cu venituri  mici  la
rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. »  vizează ajutarea persoanelor  vulnerabile care se
încadrează, să aibă acces la sistemul public de alimentară cu apă și  canalizare, însă ca ei să poată  să
beneficieze de facilitățile respective, și noi ca oraș trebuie să fim prinși în programul acesta.; Proiectul de
hotărâre nr.   2 « privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din
oraşul Şimleu Silvaniei  propuse să funcționeze în anul şcolar 2023 – 2024  » această solicitare ne-a venit
fix marți, când am avut ședința de Consiliu local, prin urmare l-am introdus acum pentru că nu putea fi
pusă l-a ședința trecută, până la urmă e o formalitate ca să spun așa, și  Proiectul de hotărâre nr. 3 «
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 », au venit bani pentru sport, de la minister și ca să poată
beneficia de ei trebuie să facem formalitățile necesare.

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:  Mulțumesc domnule primar. Voi supune la vot
ORDINEA DE ZI a ședinței de azi,  
             Cine este “ Pentru?“  Împotrivă“?“  Abțineri“  ?    

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: constat că Ordinea de zi a ședinței de astăzi s-a
votat cu 10 voturi „Pentru”.



Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vom trece acum la dezbaterea proiectelor aflate
pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre nr. 1 privind participarea orașului Șimleu Silvaniei la Programul
"Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă  şi/sau de canalizare" finanțat din fondurile
europene aferente Planului național de redresare și  reziliență (PNRR), componenta C1-Managementul
apei, investiția 3. Sprijinirea conectării  populației  cu venituri  mici  la rețelele de alimentare cu apă  și
canalizare existente.                                                                              

             Solicit avizul comisiei nr. 1, 2 și 4.
             Comisia nr. 1: aviz favorabil
             Comisia nr. 2: aviz favorabil
             Comisia nr. 4: aviz favorabil

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de
hotărâre din partea dumneavoastră. 
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Dacă nu sunt, supun la vot  Proiectul de hotărâre.
Cine este Pentru?... Împotrivă? ... Abțineri?...   

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi “ Pentru”.



Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:  Proiectul de hotărâre nr. 2 privind aprobarea
Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei propuse să
funcționeze în anul şcolar 2023 – 2024.                                                                              

            Solicit avizul comisiei nr. 3 și 4.
            Comisia nr. 3: aviz favorabil
            Comisia nr. 4: aviz favorabil

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de
hotărâre.
Dacă nu sunt, supun la vot  Proiectul de hotărâre.
Cine este Pentru?... Împotrivă?... Abțineri?...    

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi “ Pentru”.



Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 3 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2022.                       

           Solicit avizul comisiei nr. 1 și 4.
           Comisia nr. 1: aviz favorabil
           Comisia nr. 4: aviz favorabil

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:  Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de 
hotărâre.
Dacă nu sunt, supun la vot  Proiectul de hotărâre.
Cine este Pentru?... Împotrivă?... Abțineri?...

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi “ Pentru”.



Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin : la “Diverse” dacă se înscrie cineva.

Vă rog domnu Man.

Domnul  consilier  local  Man Vasile  Ovidiu:  Problema mea este următoarea,  este  legată  de
convocarea ședințelor extraordinare. Eu aș face propunerea, dacă colegii sunt de acord, ca aceste ședințe
extraordinare convocate de azi pe mâine să fie convocate de azi pe mâine dar nu la ora 9 dimineața ci la
ora 18,00; 19,00; 20,00. Eu cred că ne încurcă pe toți acest mod de abordare a problemei, o parte din noi
lucrează unde lucrează, o parte  sunt profesori ar trebui să fie la oră, o parte ar trebui să fie în altă parte,
cred că cel mai potrivit ar fi ora 18,00.
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Domnul primar Mihai Cristian Lazar : am înțeles ideea. Și pentru primar timpul muncii, este
tot timpul, dar hai să vă explic. Vă înțeleg foarte bine doleanța. În legătură cu ședința aceasta, la ședința
trecută de consiliu local eram plecat la Bucureși pentru a semna contractul pentru autobuze și le-am cerut
colegilor și s-a și întâmplat,  să anunțe colegii consilieri că luni sau marți va fi o ședință extraordinară de
îndată deci se știe de o săptămână că ședința aceasta va avea loc. Legat de oră, le-am zis colegelor de la
juridic , să facă un recesământ, să vedem cum s-ar prefera dimineața sau seara, adică dimineața sau pe la
ora 14,00 cum era în mod tradițional  și în urma acestui recesământ s-a propus ora 9. Din partea mea nu e
o problemă, nu e un moft al meu, dimpotrivă. Vedeți au apărut mai multe astfel de ședințe extraordinare în
perioada aceasta, v-am și zis azi vară  pentru că am anticipat, pentru că așa vin cerințele, acesta e mersul
la proiecte, aici s-a ținut extraordinară și nu s-a ținut când a fost ședința ordinară pentru că am împins cât
mai spre sfârșitul lunii să apuce cât mai mulți oameni să își facă documentația, nu a fost altă idee, pentru
că proiecte sunt pregătite, deci de regulă vom ține cont. 

Domnul  consilier  local  Man  Vasile  Ovidiu:  Mulțumesc  mult.  Dacă  îmi  permiteți  încă  o
chestiune bunăoară acel recesământ, acea consultare cel puțin eu nu am fost consultat și nici nu știu dacă
părerea mea ar fi contat, și ar fi trebuit să fie consultați toți consilierii, pe de altă parte aveți în vedere nu
ora 14 domnule, ora 14 este o oră de program, ora, știu eu: 15, 16, 18, 20. Pe celelalte vremuri se ținea
ședință de ora 20,00.

Domnul primar Mihai Cristian Lazar: nu am o problemă, o să ținem la ora 10 seara.
Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: nici pentru mine nu e o problemă.Dacă colegii mei

au o problemă, mă voi conforma eu, dar măcar să fie pusă în discuție această chestiune. 
Domnul primar Mihai Cristian Lazar: se vede că sunteți avocat și de penal, arestările sunt și la

10 noaptea. Am înțeles.
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin : Bun mulțumesc.
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: eu vreau să aduc în discuție scurgerile pluviale de pe

Partizanilor. Dat fiind faptul că suntem în anotimpul cu multe precipitații acolo se acumulează multă apă
poate știți și dvs. Vorbesc, de la Sranko până la trecerea de pietoni de la popicărie să zic așa. Este o zonă
de exemplu în față la Sranko, când plouă mai mult sau zăpada se topește se acumulează apă. La ultima
ploaie mai zdravănă, chiar am prins momentul când treceam pe acolo, a venit un tir și a udat lumea din
cap până în picioare.

Domnul primar Mihai Cristian Lazar: ah, pe carosabil.
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: da pe carosabil se acumulează. Am trecut dimineață

pe acolo, chiar special și m-am uitat la traversările acelea pe sub trotuar sunt colmatate, ar trebui văzut... 
Domnul primar Mihai Cristian Lazar: sigur, nu-i o problemă.  Singura problemă pe subiectul

acesta, adică problemă, acuma eu discut pe direct cu voi asta ține de administrarea drumurilor naționale.
Veți  spune că,  ce  e așa de greu  să  desfundați  niște  scurgeri  pe sub trotuare.  Automat  când intri  la
drumurile naționale, nu știu se face o mică gură care e adiacentă, nu e chiar pe drumul național cum
ziceam, dar dacă nu sunt și ei prezenți,  ajungi la alte probleme și asta îngreunează poate ca timp sau ca
reacție, o lucrare. Dar vom grăbi lucrurile cu ei, adică să vină în zonă pentru astfel de lucrări.

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: acum ca să desfunde o scurgere..
Domnul primar Mihai Cristian Lazar: știu, asta vă spuneam. E banal, sunt de acord. 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: nu cred că CNAIR-ul ar face vreo adresă
Domnul primar Mihai Cristian Lazar : uneori e bine să sufli și în iaurt.
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: dacă îmi permiteți, să știți că CNAIR-ul

reacționează foarte repede la adrese. De pe o zi  pe alta. Eu am făcut o adresă  în nume personal, ca
persoană fizică, și de pe o zi pe alta au rezolvat problema. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: păi să facem și noi o adresă atunci.
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Domnul primar Mihai Cristian Lazar : da, da, nu e o problemă. Eu vă explicam de ce mă port
eu așa când vine vorba de o entitate.

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina:  aș avea și eu o intervenție. Am crezut că
domnul Seute despre aia vrea să vorbească. Despre strada Brădet. Cred că știți problema lor, partea acea
care face joncțiunea cu strada la cabană sus și trece prin spatele C-urilor și așa mai departe. Oamenii sunt
nemulțumiți acolo că nu au lumini acolo pe toată strada.

Domnul primar Mihai Cristian Lazar: eu știu toată problemă străzii Brădet. Am și abordat-o cu
cetățeni de acolo. Ei pe o anumită porțiune nu au nici apă, canal ș.a.m.d. Va trebui să ajungem cu toate
utilitățile, că e lumină, că e apă, că e canal, la zi. Dar strada Brădet e acolo, zic și eu un număr de 30 ani,
sau mai multă vreme.

Domnul consilier local Papp Lajos-Levente:  dacă-mi permiteți, că tot discutăm. Dați drumul la
rețeaua nouă  de apă  și  canal  în cartier.  Cei  de la  compania de ape su spus că  fac niște lucrări  sau
măsurători dar problema este că seara cam de la ora 9, e atât de puternică presiunea la apă astfel încât
începe să îți picure și să-ți strice toată rețeaua chiar în casă , în curte, pe stradă, Noi am măsurat-o așa și
am pus doar un ceas de 6 bari și am măsurat o presiune extraordinar de mare seara. Știu că nu e în mod
direct problema noastră, dar ar trebui să discutăm cu ei, să vedem ce se poate rezolva pentru că asta e deja
o problemă pentru toți locatarii de acolo. Intre timp știu că în alte zone ale orașului nu există presiune de
apă.

Domnul primar Mihai Cristian Lazar : deci existau mai multe situații: 
1.  Compania de apă a întârziat, la un moment dat, să facă anumite branșamente la curent

la
anumite stații de pompare, adică aveau branșamentele provizorii și trebuiau să treacă la cele definitive,
ș.a.m.d, deci asta e problema unde nu au avut presiuni.

2.  La situația  dumneavoastră,  într-adevăr,  odată  cu efectuarea acestor  lucrări,  era clar
stabilit 

tehnic, că presiunea va crește, deci se știa de la început, dar această creștere trebuie să aibă loc în niște
parametri decenți. Am să vorbesc cu ei să își facă verificările de rigoare, ca să nu treacă niște limite. Dacă
această presiune este cea standard, peste tot, mai trebuie să avem în vedere și un alt aspect, rețeaua veche
la care erați racordați, aceea nu mai e în stare de normalitate și atunci dacă acum să zicem aveți o presiune
mai ridicată, trebuie văzut dacă problema e cauzată de presiunea prea mare sau vechile rețele nu fac față.
Trebuie să verificăm. Asta nu e greu.
             Domnul consilier local Papp Lajos-Levente: Chestia este că la rețeaua nouă, inclusiv la ceasuri
presiunea începe să fie atât de mare încât inclusiv sistemul lor începe să cedeze. Dacă la ceas sau la
tronson  începe  să  îți  picure,  într-o  noapte  poate  să  se  scurgă  o  cantitate  semnificativă  pe  care
consumatorul trebuie să o plătească.
             Domnul primar Mihai Cristian Lazar: eu ce am spus este că voi verifica cu ei, ca presiunea pe
rețea să fie cea standard și să mă asigur de acest lucru și mai departe cum ați spus există soluții de natură
tehnică. 
             Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina:  v-am auzit  pomenind de semnarea
contractelor  energetice, în  ședința  precedentă  am  solicitat  o  aducere  la  zi  a  situației  contractelor,
proiectelor depuse prin fonduri PNRR.
             Domnul primar Mihai Cristian Lazar:  deci pentru autobuze am semnat contractul marțea
trecută,  aproape 2 mil.euro. Pe partea de reabilitare/renovare energetică  avem două  etape la care am
participat. Incep cu astea simple, etapa a doua încă nu este evaluată, etapa unu este evaluată și suntem pe
listă cu absolut toate 8 loturile, suntem, cred între primele 3 orașe din țară, am depășit Clujul, Oradea, alte
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orașe mari, a fost un efort din partea tuturor, pentru care vă mulțumesc că v-ați mobilizat și voi, pentru că
a fost ades din scurt și aici, dar v-ați mobilizat, și cred că a meritat efortul. Acum așteptăm să fim chemați
la contractare dar sunt proiecte în toată țara, le iau pe zone, habar nu am cum dar lista a fost publicată, e
publică pe site-ul ministerului la partea cu UAT-urile, cu orașele  care vor fi beneficiare, deci nu e o
chestie pe care v-o dau pe surse, va fi publică dar trebuie să semnăm contractul. Semnarea contractului
are lor când te cheamă finanțatorul, nu decidem noi când. Tot pe PNRR ne-a fost aprobat și urmează să fie
semnat contractul pentru grădinița Horea și cea de pe strada Carpați, pe renovare energetică și a spațiilor
din împrejurimi  și  totodată  pe partea de piste de biciclete,  de la Lidl  la Bic,  și  aceea este aprobată,
urmează semnarea contractului. Ideea este că nu le putem face numai așa la declinat, ideea e că trebuie să
avem în vedere că BIC-ul este o zonă frumoasă, dotată atât natural cât și turtistic. Zona se poate dezvolta
și are potențial, și merită o investiție de genul acesta, mai ales când finanțarea este din fonduri 100/100.
Deci aceasta este situația la zi în ceea ce privește proiectele. În decembrie vom face ședința ordinară mai
devreme pentru că vine săptămâna cu sărbătorile, Crăciun, Revelion așa mai departe și pentru că suntem
la faza de sărbători, de 1 decembrie avem manifestări aici la Șimleu, vor fi de la ora 11,00. Se vor ține aici
la monumentul lui Iuliu Maniu, în centru orașului, va fi prezentă și tehnică militară și alte structuri din
cadrul ministerului de interne, adică va fi o paradă puțin mai complexă decât de obicei, prin urmare vă
aștept să sărbătorim România împreună  și eventual haideți ca și gazde, consilierii, puțin mai repede de la
10,30 să ne vedem. Asta mai doream să vă spun.
             Domnul consilier local Man Vasile Ovidiu: dacă-mi permiteți. Parcarea de la Judecătorie sunt
zile în care e plină. Un loc de parcare este ocupat de un panou publicitar, e vorba de acel panou care face
reclamă  la  înghețată  și  așa mai  departe,  care aparține  chioșcului  din  colț.  Am avut  niște  discuții  în
contradictoriu cu doamna de acolo, pentru că nu dorește să îl ridice ca să poată parca o mașină. Este un
panou inalt de un metru pe care îl pune în lateral la chioșc și spune că pe acolo se aprovizionează chioșcul
ca atare nimeni nu poate parca. Și mi s-a spus că are acordul primăriei, când mi-a spus că are acest Acord,
mi-am cerut scuze și am spus că voi pune o întrebare.Dacă este așa, faceși ceva, nu este normal, panoul
poate să îl pună oriunde, dar nu este normal să ocupe un loc de parcare. Sunt zilele de miercuri, de joi
când nu ai loc și e deranjant.
             Domnul primar Mihai Cristian Lazar : Da sunt zilele cu ședință. Fac verificări și legat de
panou, și legat de acord.Mulțumesc.

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin:  Mulțumim.
Declar ședința închisă.
Lucrările ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local se încheie la ora 9,27.

  

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                         SECRETAR GENERAL,
      MAN CĂLIN - COSMIN                                                     LUMINIȚA-NICOLETA GAL

7



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 29.11.2022

Dact. F.M.S.
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