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PROCES VERBAL 
nr. 21016/21.12.2022 

 
 
 

Încheiat azi, 21.12.2022, ora 14, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei 
convocată în baza Dispoziţiei nr. 603 din 14.12.2022. 

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 e-mail în data de 15.12.2022 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 ordinare a Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei participă: dl viceprimar Man 
Călin-Cosmin,  dna Gal Luminița-Nicoleta-secretar general, dra Ghilea Alexandra – consilier juridic și dl Crișan 
Codruț- consilier personal al viceprimarului. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Bună ziua. Domnu Sabo nu este prezent la ședința de 
astăzi, ne-a comunicat că a intervenit o urgență azi dimineață și nu poate fi prezent la ședință, prin urmare, voi 
începe eu și vom proceda ca și la ședința anterioară.  

Am să fac apelul nominal al consilierilor locali prezenți la ședința ordinară de azi. Dra Călăcian Delia-
Corina? 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Prezentă. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Crișan Alexandrina-Luminița  
Doamna consilier local Crișan Alexandrina-Luminița: Prezentă 
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? Este Absent. 
Domnul consilier local Kovacs Zoltan-Zsolt: Prezent. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:  Dl Sabo Ioan, este Absent. 
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 ?  
             Domnul consilier local Orosz Ferencz: Prezent 
 Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta:Dl. Papp Lajos-Levente? 
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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: Dra Silvășan- Pașca Codruța- Rozica, a comunicat că nu va 

fi prezentă la ședința de astăzi, deci este Absentă motivat. 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Dna. Roman Andrada-Ioana, la fel și dânsa a comunicat că 

nu poate fi prezntă la ședința de astăzi, este Absentă motivat. 
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 

13 consilieri locali prin urmare ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. Am să supun la vot procesul 
verbal al ședinței extraordinare din 29.11.2022, la care au fost prezenți 10 consilieri locali. Dacă aveți observații 
referitoare la consemnările din acel proces verbal? Dacă nu sunt observații am să supun la vot procesul verbal al 
ședinței extraordinare din 29.11.2022. Cine este „Pentru”? „Împotrivă”? „Abțineri”?  

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 29.11.2022 s-a votat cu 9 voturi „Pentru” și 4 „Abțineri” 
(d-na Crișan Alexandrina-Luminița; dl.Opriș Cristian-Ioan; dl.Orosz Ferenc; dl.Pop Cornel). 

După cum v-am spus 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.”  

Am pregătit și un pr HCL. Am să vă înmânez proiectul și vă rog să vă uitați peste el și să îl semnați. 
Alegerea, se face, după cum știți prin vot deschis. Va rog sa faceți propuneri. 
             Domnul consilier local Orosz Ferencz: îl propun pe dl.Man Călin – Cosmin. 

Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: mai sunt și alte propuneri? Solicit și avizul comisiei nr.4.  
Aviz favorabil (-intervine dra consilier local Călăcian Delia Corina). 
 Am să supun la vot propunerea dvs. Cine este „Pentru”? „Împotrivă”? „Abțineri”?   
Hotărârea a fost aprobată cu 12 voturi „Pentru”.  
Îl invit pe domnul președinte de ședința să preia conducerea ședinței Consiliului. 
 
Președintele de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Bună ziua și mulțumesc. Ședința ordinară de astăzi a fost 

convocată de către domnul primar prin Dispoziția nr.603/14.12.2022. Cum dumnealui nu este prezent la ședința de 
azi întrucât este plecat într-o delegație la București, toate proiectele inițiate de domnia sa vor fi supuse dezbaterii în 
ședința ordinară de astăzi. Am să dau citire Ordinii de Zi. Astfel pentru ședința de astăzi avem un număr de 9 
proiecte de hotărâre. 
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ORDINEA DE ZI 

 
Proiectul de hotărâre nr. 1 privind încetarea înainte de termen a Contractului de închiriere nr.2/23.05.2022 

                                                                                                     Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind încetarea înainte de termen a Contractului de închiriere nr.5/26.09.2022                
                                                                                         

     Proiect inițiat de primarul 
     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 

Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea  încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere 
nr.1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC Salubris SA Slatina. 

                                                                                                    Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                     Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
 

Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea  încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.3/25.06.2019 
încheiat cu Asocierea SC Instal Ros SRL și SC Cleanman SRL. 
 

                                                                                                                 Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                   Orașului Șimleu Silvaniei 
 

Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea  unei ajustări a tarifelor pentru activitatea de deszăpezire, al orașului 
Șimleu Silvaniei, jud.Sălaj nr.73/29.10.2019 încheiat cu SC Salubris SA. 

                                                                                                                 Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                   Orașului Șimleu Silvaniei 

 
 
 
 
Proiectul de hotărâre nr. 6 privind modificarea art.3 din HCL nr.71/11.06.2019 modificat prin art. II din HCL 
nr.31/27.05.2021.            
              
                                                                                                                              Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                              Orașului Șimleu Silvaniei 
 
Proiectul de hotărâre nr. 7 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale, altor taxe asimilate 
acestora, taxelor speciale, precum și a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public 
și privat al orașului Șimleu Silvaniei, pentru anul fiscal 2023. 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI 

 
 

ȘEDINȚA ORDINARĂ 
A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN 21.12.2022 

________________________________________________________________________ 
 
 

4 
 

                                                                                                                           Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                            Orașului Șimleu Silvaniei 

 
Proiectul de hotărâre nr. 8 privind aprobarea Planului de investiții pentru anul 2023 pentru dezvoltarea și 
modernizarea serviciului de salubrizare-componenta Colectare și Transport deșeuri din orașul Șimleu Silvaniei, 
având  ca sursă redevența aferentă Contractului de delegare – CT 2 nr.777 din 25.09.2018.         
 
                                                                                                                          Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                           Orașului Șimleu Silvaniei 
 
Proiectul de hotărâre nr. 9 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.  
 
                                                                                                                         Proiect inițiat de primarul 
                                                                                                                          Orașului Șimleu Silvaniei 
 

  
 

 Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vă supun spre aprobare ordinea de zi a ședinței 
de astăzi. 

Cine este „Pentru”? Împotrivă? Abțineri? 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost votată cu 

13 voturi „Pentru”. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: vreau  să fac o precizare, pentru că este ultima 

ședință din acest an, la finalul ședinței vom avea un grup de colindători pe care aș vrea să rămânem cu 
toții, să îi primim cum se cuvine și  mai apoi să închinăm o cupă de șampanie pentru sfârșitul acestui an.  

Așadar trecem acum la dezbaterea proiectelor aflate pe Ordinea de Zi. 
 
 

  
 
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 1 privind încetarea înainte de 

termen a Contractului de închiriere nr.2/23.05.2022 
Solicit avizul comisiilor nr. 2,3 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil 
Comisia nr. 3 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil. 

  
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Vă consult dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre 

din partea dvs.? 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: discuții nu, o mică observație, cu privire la rezilierea 

unor contracte. Noi în 28.04.2022 am aprobat lista de priorități, ordinea a cine sunt, și dl. Văsăliuț și dl.Opriș au fost 
pe locul 1 și 4 în clasamentul punctelor, punctajului. Eu acum nu pot să spun decât atât că deja au renunțat de 
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câteva luni la contract. Poate ar fi bine pe viitor când se vor depune cereri pentru apartamentele ANL, în afară de 
acel punctaj, dacă se califică sau nu, să luăm în considerare și necesitatea lor. Adică chiar au nevoie sau nu de 
acele locuințe. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: acest lucru nu-l putem ști decât prin voința lor. Nu putem 
noi să gândim și să evaluăm în locul lor.  

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: știu dar la 3 luni deja să depui cerere de reziliere a 
contractului... 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: și oricum conform regulamentului, următorul pe listă va 
beneficia de acea locuință. Mulțumesc. Alte întrebări? 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 13 voturi „Pentru”. 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 2 privind încetarea înainte de 

termen a Contractului de închiriere nr.5/26.09.2022. 
Solicit avizul comisiilor nr. 2,3 și 4. 
Comisia nr. 2 : Favorabil 
Comisia nr. 3 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții? 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 13 voturi „Pentru”. 

 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea  încheierii 

unui act adițional la Contractul de închiriere nr.1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC Salubris SA Slatina. 
Solicit avizul comisiilor nr. 1, 2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
Comisia nr. 2 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții? 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 12 voturi „Pentru” și o 

„Abținere” (dl. Orosz Ferenc). 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea  încheierii 

unui act adițional la Contractul de închiriere nr.3/25.06.2019 încheiat cu Asocierea SC Instal Ros SRL și SC 
Cleanman SRL. 

Solicit avizul comisiilor nr. 1, 2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
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Comisia nr. 2 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții? 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 12 voturi „Pentru” și o 

„Abținere” (dl. Orosz Ferenc). 
  

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea  unei 

ajustări a tarifelor pentru activitatea de deszăpezire cuprinsă la art.9 alin.1 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al orașului Șimleu 
Silvaniei, jud. Sălaj, nr. 73/29.10.2019 încheiat cu SC Salubris SA. 

Solicit avizul comisiilor nr. 1 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre?  
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Aș avea o întrebare. Așa cum știți la sfârșit de 

septembrie au venit cu cerere de ajustare a tarifelor pentru celelalte servicii pe care le face Salubris pentru orașul 
Șimleu Silvaniei. Întrebarea mea este, de ce nu s-a venit atunci  și se vine acum având în vedere că acel indice este 
cu 3 procente mai mare acum la data de azi. 

 Domnul consilier local Orosz Ferencz: răspunsul este că exact pentru acest motiv, pt că acest serviciu 
începe doar cu 1 decembrie și am așteptat până în ultimul moment să vedem care este indicele mediu.De obicei la 
un serviciu unde se folosesc utilaje acolo cheltuielile cu carburanți, de obicei sunt la 60-80% pondere din valoare iar 
în cazul nostru este 10% carburantul atât de mult costă materia primă adică sarea și anul trecut s-a cumpărat sarea 
cu 300 lei tona iar astăzi cu 450 lei deci cu 50 la 100. Cu 50% nu puteam mări, am acceptat în loc de 6% un procent 
de 3 % care puțin ne-a ajutat dar sub nici o formă nu acoperă cheltuielile. Mulțumesc. 

  Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Mulțumesc. 
  Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la 

vot proiectul de hotărâre.  
Cine este „Pentru”? „Împotrivă”? „Abțineri”? 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 12 voturi „Pentru” și o 

„Abținere” (dl. Orosz Ferenc). 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 6 privind modificarea art.3 din 

HCL nr.71/11.06.2019 modificat prin art. II din HCL nr.31/27.05.2021.            
Solicit avizul comisiilor nr. 1, 2 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
Comisia nr. 2 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot Proiectul 

de hotărâre.  
Cine este „Pentru”? „Împotrivă”? „Abțineri”? 
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Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 12 voturi „Pentru” și o 
„Abținere” (d-șoara Călăcian Delia-Corina). 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 7 privind stabilirea valorilor 

impozabile, a impozitelor și taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum și a tarifelor și 
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al orașului Șimleu Silvaniei, pentru anul 
fiscal 2023.            

Solicit avizul comisiilor nr. 1 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Dacă sunt discuții?  Vă rog. 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: am observat că abonamentul se mărește de la 55 la 100. Mi 

se pare o sumă foarte mare așa dintr-odată, așa de la un an la altul. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: așa este. Nu este de la un an la altul, este de când s-au 

înființat aceste parcări cu plată nu s-au mai indexat aceste valori decât acum.  
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: mă gândeam că poate ar fi ideal să fie indexat cu indicele 

clasic acel 5,1. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: așa este. Însă noi ca și UAT am fost la limita de jos pe 

partea de parcări, în ceea ce privește veniturile aduse bugetului local, mă rog, raportat și la celelalte primării de 
oraș, care sunt chiar și în Sălaj. Acesta a fost și motivul și sigur că este o majorare, e dublă majorarea într-adevăr, 
însă dacă ne gândim altfel, abonamentul pe lună costă undeva la 8 lei. 

Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: 20 lei acum. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Nu, dacă se ia anual. Toate acestea sunt surse de venit la 

bugetul local. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Poate că era mai potrivit indicele pe care-l anunță 

BNR-ul pe 2022, respectiv undeva la 20%. 
Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: ce vreau să mai întreb referitor la taxa pentru parcarea în 

incinta spitalului, luând în considerare faptul că duminica mulți merg cu mașina. Datorită faptului că in fața spitalului, 
acea parcare pentru care am mai ridicat o dată problema, nu este amenajată și sunt multe mașini abandonate 
acolo, oamenii sunt nevoiți să parcheze în curtea spitalului. Unde se va plăti acea taxă, la poartă? Nu este aparat 
de taxare acolo. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Nu este aparat de taxare? Am înțeles. Nu e nimic, o să ne 
edificăm. 

Domnul consilier local Seute Ioan-Gavril: mulți merg la biserică acolo. 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: taxă se plătește oricum de luni până vineri. Sâmbătă și 

duminică nu se percepe taxă.  Nici în alte parcări din oraș. Așa este și în alte orașe, în toate orașele. 
Domnișoara consilier local Călăcian Delia-Corina: Cel mai mare număr de mașini abandonate se știe 

de ce stau acolo. Acolo este un atelier auto, și exact ca la mine pe stradă se aduc mașinile seara li se ia numărul de 
înmatriculare jos, și se lasă acolo cu lunile până va avea mecanicul timp să le repare. Ceea ce mie nu mi se pare 
normal. 

Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: în altă ordine de idei acea stradă este cuprinsă într-un 
proiect de modernizare. Toată strada George Coșbuc. In proiectul de modernizare sigur vor fi cuprinse și com 
amenaja și alte parcări, care vor fi acolo să deservească zona respectivă. Sigur că nu vor deservi ceea ce spuneați 
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dvs., vor fi parcări publice. Și atunci să sperăm că vom rezolva problema.  
Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este „Pentru”? „Împotrivă”? „Abțineri”? 
Secretar general, dna Gal Luminița-Nicoleta: Hotărârea a fost aprobată cu 13 voturi „Pentru” . 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 8 privind aprobarea Planului de 

investiții pentru anul 2023 pentru dezvoltarea și modernizarea serviciului de salubrizare-componenta Colectare și 
Transport deșeuri din orașul Șimleu Silvaniei, având  ca sursă redevența aferentă Contractului de delegare – CT 2 
nr.777 din 25.09.2018.         

Solicit avizul comisiilor nr. 1 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc. 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 13 voturi „Pentru”. 
 

  
 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Proiectul de hotărâre nr. 9 privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2022. 
 
Solicit avizul comisiilor nr. 1 și 4. 
Comisia nr. 1 : Favorabil 
Comisia nr. 4 : Favorabil 

 
Președinte de ședință, dl Man Călin-Cosmin: Mulțumesc. 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 13 voturi „Pentru”. Dacă nu eu 

vă invit să poftim colindătorii înăuntru și după ce vor termina de colindat vă rog să rămâneți și la o cupă de șampanie. 
Mulțumesc. 

  
 

    Lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local se încheie la ora 14:30. 

   
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                SECRETAR GENERAL, 
         MAN CĂLIN -COSMIN                                                                                   LUMINIȚA-NICOLETA GAL 
 
 
Dact.F.M.S. 


