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            ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 27 august 2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al 

municipiului Orăștie. 

 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 

 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă 

online de videoconferință, iar la apelul nominal al președintelui de ședință sunt prezenți 

cei 19 consilieri.  

 La ședință participă viceprimar prof.Țambă Alin Adam, secretar general Teodor 

Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media locală. 

 Întrucât procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 iulie 2020, precum și 

procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 07 august 2020 

au fost puse la dispoziția consilierilor locali, d-l secretar general întreabă dacă există 

obiecții cu privire la acestea. Întrucât nu există obiecții procesele verbale sunt supuse la 

vot și aprobate cu unanimitate de voturi. 

 Președintele de ședință, d-l consilier local Țambă Alin Adam prezintă următorul 

proiect al ordinii de zi :   

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 

Orăștie pe anul 2020. 

 2.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „ORĂȘTIE ARENA PARK” 

parcului situat pe str.Târgului din Municipiul Orăștie. 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe construite din 

fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie. 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Orăştie, 

str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Partidul ProRomânia – Organizația Orăștie. 

 5.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală Orăștie. 

 6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  imobilul 

– Ansamblul urban „Str.George Coșbuc”, monument istoric din Municipiul Orăștie, 

strada George Coșbuc, nr.9, județul Hunedoara. 

 7. Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 

Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele din luna 

septembrie 2020. 

 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat în unanimitate.  

 La primul punct al ordinii de zi sunt prezentate motivele inițierii proiectului de 

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Orăștie pe anul 

2020. 
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 D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de Direcția economică. 

 D-l consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru activități economico-

financiare, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 D-l viceprimar Țambă Alin Adam arată că, prin adresa nr.HDG_STZ 

14296/21.08.2020, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara ne-a 

comunicat suma defalcată din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor  în sumă de 1.025,50 mii lei, care este cu 

destinație pentru :  

 - finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și 

indemnizații lunare în suma de 255 mii lei,   

 - acordarea suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de 

învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor O.U.G nr.9/2020 pentru semestrul 

I al anului școlar 2020 -2021 în suma de 581 mii lei, 

 - plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în 

scopul stimulării participării la învățământul preșcolar se va retrage suma de 2.5 mii lei,  

 - finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă în suma de 192 mii lei.  

 Totodată, ne-au fost comunicate prin aceeași adresa și sumele defalcate din T.V.A 

pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional în suma de 32 mii lei. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, urmare a celor expuse anterior, 

preambulul proiectului de hotărâre ar trebui completat cu adresa anterior menționată. 

 D-l viceprimar  propune completarea preambulului cu adresa anterior menționată. 

 Totodată, la proiectul de hotărâre face următoarele propuneri :  partea de venituri se 

va completa cu un nou aliniat, care va avea următorul cuprins :  

- se majorează capitolul 1102 „Sume defalcate din taxa pe valoarea  

adăugată”, cu suma de 1057,50 mii lei și anume subcapitolul 110202 „Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor și municipiilor” cu suma de 1025,50 mii lei și subcapitolul 110209 

„Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului 

particular și a celui confesional” cu suma de 32,00 mii lei. 

 De asemenea, proiectul de hotărâre la  partea de cheltuieli, capitolul 6502 

„Învățământ”, se va modifica și va avea următorul cuprins : 

- se majorează capitolul 6502 „Învățământ” cu suma de 827,50 mii lei, și  

anume cu suma de 25,00 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii”, articolul 2004 

„Medicamente și materiale sanitare”, cu suma de 32,00 mii lei la titlul 55 „Alte 

transferuri”, articolul 5501 „Transferuri interne, aliniatul 550163 „Finanțarea 

învățământului particular și a celui confesional acreditat” și cu suma de 770,50 mii lei la 

titlul 57 „Asistență socială”, articolul 5702 „Ajutoare sociale”, respectiv aliniatul 570101 

„Ajutoare sociale în numerar” se majorează cu suma de 192,00 mii lei, aliniatul 570203 

„Tichete de creșe și tichete sociale de grădiniță” se diminuează cu suma de 2,5 mii lei și 

aliniatul 570205 „Suport alimentar” se majorează cu suma de 581,00 mii lei; 

 Tot la partea de cheltuieli, proiectul de hotărâre se va completa cu un nou aliniat, 

care va avea următorul cuprins : 

- se majorează capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială” cu suma de  

255,00 mii lei, respectiv subcapitolul 680205 „Asistență socială în caz de boli și 
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invaliditate” la titlul 57 „Asistență socială”, respectiv subcapitolul 570201 „Ajutoare 

sociale în numerar”. 

 D-l consilier Bulz Dionisie arată că, într-un articol apărut în presa locală d-l primar 

prezintă că sportul contribuie la dezvoltarea unei societăți sănătoase, articol publicat cu 

ocazia predării amplasamentului pentru începerea lucrărilor la sala de sport a Liceului 

Teoretic „A.Vlaicu” Orăștie, care se află peste gard de Școala Gimnazială „Dr.A.Vlad” 

Orăștie. Totodată, arată că, lucrările făcute în preajmă, sportul este bineînțeles apreciat, 

lucru care nu se apreciază la școala gimnazială, așa cum se știe din ședințele anterioare 

este nevoie de o sumă pentru terminarea lucrărilor la sala de sport. De asemenea, în urma 

discuțiilor purtate cu d-l primar se va aloca suma de 25 mii lei, câte 5 mii la fiecare 

unitate școlară pentru achiziționarea de dezinfectanți și alte materiale sanitare. Totodată 

s-a uitat pe adresele unităților școlare care au fost transmise către Consiliul local, ca 

urmare a ședinței care a avut loc în data de 07 august 2020, adrese pe care dânsul le-a 

solicitat și care nu i-au fost puse la dispoziție, nu înțelege de ce există atâta secretomanie, 

fiindcă nu se cer pentru dânșii personal și văzând ce este în aceste solicitări, iar suma de 

5 mii lei este destinată doar pentru dezinfectanți, medicamente și materiale sanitare. În 

acest sens, dânsul dorește să facă un amendament, fiindcă școlile mai au nevoie și de 

echipamente electronice și de abonamente pentru internet, bani care oricum vor fi 

recuperați prin proiectele de finanțare care se vor face, nu înțelege de ce cramponăm de o 

sumă. Totodată, mai arată că, unei grădinițe din municipiul Hunedoara i s-a alocat din 

partea Consiliului local suma de 100.000 lei, o unitate școlară din municipiul Deva a  

primit 50 lămpi cu ultraviolete, în schimb noi am fost nevoiți să le cerem de la diferiți 

sponsori și consideră că și elevii din municipiul Orăștie merită toată atenția și investiția, 

ca să aibă toate condițiile de siguranță când vor reveni la cursuri. Din câte a înțeles au 

fost alocați banii pentru acordarea unei mese calde elevilor și este foarte interesant cum 

se va putea folosi suma în condiții de pandemie. Având în vedere cele                         

expuse, dânsul dorește să facă unele amendamente, după cum urmează :  propune 

diminuarea capitolului 8402 „Transporturi” cu suma de 50 mii la titlul „Bunuri și 

servicii” și majorarea capitolului 6502 „Învățământ” cu această sumă la titlul „Reparații 

curente”, sumă ce va fi destinată reparațiilor la sala de sport de la Școala Gimnazială 

„Dr.A.Vlad”. Prin cel de al doilea amendament propune diminuarea capitolului 8402 

„Transporturi” cu suma de 75 mii lei, care să fie adăugată la suma de 25 mii lei alocată 

capitolul 6502 „Învățământ”, la titlul 20 „Bunuri și servicii”, articolul 2004 

„Medicamente și materiale sanitare”, cu specificația că vor fi destinați achiziționării de 

echipamente electronice și abonamente pentru internet. 

 D-na consilier Roșu Mariana Dorina arată că, la ședința convocată în data de 07 

august 2020 de un număr de 10 consilieri locali s-a aprobat să se facă o altă ședință de 

consiliu în care directorii unităților școlare să prezinte exact necesarul de care au nevoie, 

valoric, nu doar obiecte, lucru care nu s-a făcut, vă credem pe cuvânt că aveți nevoie, dar 

celelalte scoli nu au nevoie. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, ceea ce a propus prin cel de al 

amendament este pentru toate școlile, adresele au fost transmise către Primărie și 

Consiliul local, dar consilierilor nu le-au fost puse la dispoziție, cu toate că, a  solicitat 

acest lucru.    

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina arată că, referitor la adresele și 
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solicitările făcute către Consiliul local este deja o cutumă pentru că nu ajung multe din 

solicitările cetățenilor să fie prezentate consilierilor. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, referitor la ce a prezentat      d-na 

consilier local Roșu Mariana Dorina, cererile adresate Consiliului local care nu sunt de 

competența acestuia, ci a Primăriei, nu are de ce să fie prezentate acestuia. Totodată, 

arată că, dacă sunt solicitări care nu necesită aprobarea sau discuții în Consiliul local în 

sensul de a rezolva o anumită problemă care nu e legală i se răspunde direct, dar nu toate 

adresele de la cetățeni care sunt adresate și Primăriei si Consiliului local și au același 

răspuns trebuie să ajungă în Consiliu, pentru ca, majoritatea nu sunt legale. 

 D-l secretar general arată că, referitor la cel de al doilea amendament al   d-lui 

consilier local Bulz Dionisie, ceea ce s-a discutat la întâlnirea cu directorii unităților 

școlare, în sensul de a prevede bani și pentru echipamente IT, respectiv tablete, acestea 

nu pot intra în capitolul unde sunt prevăzuți bani pentru materiale igienico-sanitare, 

echipamentele IT intră la obiecte de inventar și suma de 75 mii lei ar trebui pusă pe 

capitolul respectiv. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, suma de 50 mii să fie destinată pentru 

materiale sanitare și dezinfectanți și suma de 50 mii lei pentru echipamente electronice, 

câte 10 mii lei la fiecare unitate școlară.         

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

amendamentelor și a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Amendamentele d-lui viceprimar Țambă Alin Adam se supun la vot și se aprobă cu 

18 voturi „pentru” și o abținere. 

 Amendamentele d-lui consilier local Bulz Dionisie sunt supuse, pe rând, la vot fiind 

consemnate 6 voturi „pentru”, iar 13 consilieri s-au abținut de la vot. 

 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot și aprobat cu 13 voturi 

„pentru”, iar 6 consilieri s-au abținut de la vot. 

 Se adoptă Hotărârea nr.103/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Municipiului Orăștie pe anul 2020. 

 La punctul 2 al ordinii de zi sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind atribuirea denumirii „ORĂȘTIE ARENA PARK” parcului situat pe str.Târgului 

din Municipiul Orăștie. 

 D-na ec.Doboș Carmen prezintă raportul întocmit de Biroul Dezvoltare Locală și 

Proiecte. 

 D-l consilier local Țambă Alin Adam arată că, în comisia pentru urbanism și 

amenajarea teritoriului, protecție mediu și turism, proiectul de hotărâre a fost avizat 

favorabil. 

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina dă citire raportului de avizare al comisiei 

pentru servicii publice și comerț, muncă și protecție socială. 

 D-na consilier local Cîndea Lenuța Aurelia arată că, în comisia pentru învățământ, 

sănătate, activități social-culturale și culte, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae arată că, a propus și în ședința pe 

comisii și reiterează propunerea care ar trebui să fie și toata Orăștia o știe și anume parcul 

sa poarte denumirea de „STAVĂ ARENA ORĂȘTIEI”.  

 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului și 

a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 



 5 

 Amendamentul d-lui consilier local Stoica Constantin Nicolae se supune la vot fiind 

consemnate 6 voturi „pentru”, iar 13 consilieri locali s-au abținut de la vot. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au 

abținut de la vot. 

 Este adoptată Hotărârea nr.104/2020 privind atribuirea denumirii „ORĂȘTIE 

ARENA PARK” parcului situat pe str.Târgului din Municipiul Orăștie. 

 În continuare sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 

aprobarea unui schimb de locuințe construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din 

str.Pricazului, municipiul Orăștie. 

 D-na ec.Opra Ramona prezintă raportul întocmit de  Direcția tehnică. 

 D-l consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 

administrație locală, juridică și de disciplină. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 

 Se adoptă Hotărârea nr.105/2020 privind aprobarea unui schimb de locuințe 

construite din fonduri ANL situate în blocul nr.84 din str.Pricazului, municipiul Orăștie. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar sunt prezentate motivele inițierii proiectului 

de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Orăştie, str.O.Goga, nr.25, 

ca sediu pentru Partidul ProRomânia – Organizația Orăștie.  

 D-na ec.Opra Ramona dă citire raportului întocmit de Direcția tehnică. 

 D-l consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru administrație locală, 

juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 

hotărâre este de 10 voturi. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.106/2020 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat 

în Orăştie, str.O.Goga, nr.25, ca sediu pentru Partidul ProRomânia – Organizația Orăștie. 

 În continuare sunt arătate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 

modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăștie. 

 D-l Terchet Narcis prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 

Locală – Compartiment Resurse umane. 

 D-l consilier local Petre Radu Onuț dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 

administrație locală, juridică și de disciplină. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat în unanimitate. 

 Se adoptă Hotărârea nr.107/2020  privind modificarea Statului de funcții al 

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Orăștie. 

 La punctul 6 al ordinii de zi sunt expuse motivele inițierii proiectului de hotărâre 

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul – Ansamblul urban 

„Str.George Coșbuc”, monument istoric din Municipiul Orăștie, strada George Coșbuc, 

nr.9, județul Hunedoara. 

 D-l jr.Fleșeriu Ciprian prezintă raportul întocmit de Direcția Administrație Publică 
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Locală. 

 D-l consilier local Petre Radu Onuț arată că, în comisia pentru administrație locală, 

juridică și de disciplină, proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

 D-l secretar general arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de 

hotărâre este de 10 voturi. 

 Acesta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Este adoptată Hotărârea nr.108/2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune 

pentru imobilul – Ansamblul urban „Str.George Coșbuc”, monument istoric  din 

Municipiul Orăștie, strada George Coșbuc, nr.9, județul Hunedoara.  

 

 În continuare sunt prezentate motivele inițierii proiectului de hotărâre privind 

alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Orăștie a unui președinte de 

ședință care va conduce ședințele din luna septembrie 2020. 

 D-l jr.Fleșeriu Ciprian dă citire raportului întocmit de Direcția Administrație Publică 

Locală. 

 D-l consilier local Petre Radu Onuț prezintă raportul de avizare al comisiei pentru 

administrație locală, juridică și de disciplină. 

 Președintele de ședință solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 

alegerea președintelui care va conduce ședințele Consiliului local în luna septembrie 

2020. 

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina îl propune pe d-l consilier local Țambă 

Alin Adam. 

 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier local Bulz 

Dionisie. 

 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerilor 

și a proiectului  de hotărâre este de 10 voturi. 

 Propunerea d-nei consilier local Roșu Mariana Dorina se supune la vot și se aprobă 

cu 13 voturi „pentru”, iar 6 consilieri s-au abținut de la vot. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 13 voturi „pentru”, iar 6 

consilieri s-au abținut de la vot. 

 Se adoptă Hotărârea nr.109/2020 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local 

al Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele din luna 

septembrie 2020. 

 În încheierea ședinței, d-l consilier local Molocea Mihai Iulian îl întreabă pe d-l 

secretar general Teodor Iordan în legătură cu adresa depusă de către Organizația Orastie a 

Partidului Național Liberal și prin care au solicitat amplasarea de bannere pe raza 

municipiului Orăștie, cu toate că, termenul de amplasare a trecut, nu s-a primit niciun 

răspuns în scris, ceva de genul că nu se poate. Totodată, arată că, în urmă cu câțiva ani 

solicitările de amplasare corturi erau supuse aprobării Consiliului local și nu se puteau 

monta în anumite zone fără aprobarea acestuia, în special pentru strângerea de semnături. 

De asemenea, a observat, ceea ce nu este niciun un fel de problemă că, zilele trecute 

colegii de P.S.D au montat un cort în centru și ca procedura întreabă dacă este necesar 

sau nu, ca solicitarea să fie supusă aprobării Consiliului local atunci când se amplasează 

corturi. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, întrucât Consiliul local a stabilit o taxă 
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pentru ocuparea domeniului public, competența de aprobare a ocupării temporare, în 

cazul prezentat, îl are primarul, deci nu mai era necesar a se aproba de către Consiliul 

local. 

 D-l viceprimar Țambă Alin Adam arată că, a fost introdusă o singură dată în 

Consiliul local o asemenea solicitare, atunci când au fost mai multe cereri de amplasare 

corturi din partea partidelor politice și atunci pentru a stabili exact locațiile s-a inițiat un 

proiect de hotărâre și în ședință s-a stabilit unde vor fi amplasate. 

 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian întreabă ca și practică, dacă se dorește 

amplasarea unui cort și nu există mai multe solicitări, deci putem să îl punem și să plătim 

taxa respectivă fără a mai cere aprobarea consiliului. 

 D-l secretar general arată că, în această situație nu este nevoie de o hotărâre de 

consiliu, dar este necesară aprobarea cererii de către primar. Cu privire la cererea depusă 

de P.N.L, d-l primar putea hotărî în două variante, fie să inițieze un proiect de hotărâre și 

să o introducă în consiliu local, ceea ce atunci nu a mai fost necesar, adică a zis că poate 

mai vin și alte cereri și va iniția proiect de hotărâre, acum este deja tardiv, fiindcă de 

mâine începe campania electorală, dar putea și să aprobe dânsul amplasarea direct. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă care este legislația care indică de la câte 

cereri în sus se introduce în consiliu local. I se răspunde de către d-l secretar general, care 

arată că, nu a spus că există o legislație în acest sens, a spus că este o hotărâre de consiliu 

care stabilește taxa de ocupare a domeniului public și se încredințează primarul să ducă la 

îndeplinire hotărârea, adică să aprobe ocuparea temporară a domeniului public cu diferite 

amplasamente. 

 D-l consilier local Popa Dorin Ioan arată că, hotărârea se referă la ocuparea 

domeniului public de către societăți pentru acte de comerț. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, hotărârea nu specifică pentru ce anume, 

ci s-a stabilit taxa de ocupare a domeniului public, aceasta este la modul general, nu doar 

pentru acte de comerț. 

 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae solicită d-lui viceprimar să fie 

prezentată lista cu instituțiile media (ziare, televiziuni, posturi radio) care beneficiază de 

bani de la bugetul local și care sunt sumele alocate. De asemenea, dorește să știe care 

sunt demersurile care le face Consiliul local, Primăria, managementul Spitalului pentru a 

avea la Spitalul Municipal Orăștie paturi A.T.I pentru bolnavii de corona virus. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie întreabă ca și procedură, dacă un consilier local are 

dreptul să solicite documente, așa cum a cerut dânsul săptămâna trecută și daca trebuie să 

i se prezinte din partea Primăriei.  

 D-l secretar general arată că, un consilier local are dreptul să solicite și întreabă sub 

ce forma a solicitat, în scris sau verbal. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, a solicitat în scris copii după anumite 

documente și nu i-au fost comunicate. 

 D-l secretar general Teodor Iordan arată că, solicitările ajung la d-l primar care pune 

o rezoluție și le repartizează pentru soluționare. 

 D-l consilier local Stoica Constantin Nicolae îi solicita d-lui secretar general să îi 

aducă aminte d-lui primar, care este termenul legal de răspuns pentru o solicitare depusă 

de un consilier local. 

 D-l consilier local Sechi Dan Mihail dorește să informeze consilierii locali că o 
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sticlă de dezinfectant costă 30 lei și trebuie cel puțin o sticlă/clasă/zi, să se facă o 

socoteală câte clase sunt la o școală, câte zile sunt și cât va ajunge suma de 5 mii lei 

alocată pentru o unitate școlară, iar o lampă cu ultraviolete costă în jur de 200 lei. 

 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

 

            Președinte de ședință,                                                   Secretar General, 

        prof.ȚAMBĂ Alin Adam                                          jr.Teodor IORDAN 


