ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 04.08.2017 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al
municipiului Orăştie.
Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită.
Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 17. Lipsesc consilierii
locali Ardelean Dana Alina şi Petre Radu OnuŃ.
La şedinŃă participă d-nii primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam,
director A.P.L Costoiu Călin şi mass-media locală.
Întrucât procesul verbal al şedinŃei ordinare din data de 28.07.2017 a fost pus
la dispoziŃia consilierilor cu ocazia înmânării invitaŃiei şi a materialelor de şedinŃă,
d-l director Costoiu Călin întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acesta. Întrucât
nu există obiecŃii acesta este supus la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-l director Costoiu Călin solicită consilierilor să facă propuneri pentru
alegerea preşedintelui de şedinŃă, deoarece d-l consilier Petre Radu Onut, care a
fost ales să conducă şedinŃele Consiliului pe perioada iunie – august 2017, nu este
prezent.
D-l consilier Paşca Ioan propune ca preşedinte de şedinŃă pe
d-l
consilier łambă Alin Adam.
Propunerea se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.164/2017 privind alegerea preşedintelui şedinŃei de
îndată din data de 04.08.2017.
D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2017.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu,
municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul
Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul “Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în
municipiul Orăştie”.
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5.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare pe strada Nicolae Titulescu în
zona blocurilor UM Orăştie”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem
gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi
Pricazului din municipiul Orăştie”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare şi extindere Creşă
Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local
al municipiului Orăştie pentru proiectul „Continuare lucrări de construcŃie
GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea poziŃiei nr.3 din Anexa nr.4 la HCL
nr.160/2017 referitoare la aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2017 a proiectelor sportive, culturale, de educaŃie şi
pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
În afara ordinii de zi, d-l primar propune :
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice
aferent Proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale din
municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara – Proiect nr.1”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice
aferent Proiectului „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona
urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi
aprobat în unanimitate.
La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezinta motivele iniŃierii
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Orăştie pe anul 2017.
D-na director Jorza Lucia dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică.
D-l consilier Molocea Mihai întreabă daca vis-a-vis de aceste proiecte derulare
prin P.N.D.L se finanŃează retroactiv unele proiecte derulate la nivel local şi daca
sunt pe lista respectivă proiecte de acest gen sau finanŃarea este pierdută definitiv
pentru acestea.
D-l primar Ovidiu Bălan arată că, referitor la proiectele care au ca obiect
efectuarea de lucrări la străzi de exemplu trebuie să distingem 3 faze. Astfel în
proiectul iniŃial au fost un anumit număr de proiecte, noi am depus cerere pentru
restul de lucrări care au rămas de executat în acest an. Pentru proiectul derulat în
care este prevăzută str.dr.I.Mihu, acolo lucrarea a fost executată parŃial pentru care
s-a făcut facturarea, şi tot pe acel proiect mai este de executat o parte din lucrare şi
pentru care se poate depune cerere de finanŃare prin P.N.D.L. O treia categorie de
lucrări, se refera la acele lucrări neexecutate pentru care există ordin de începere a
lucrărilor şi aici intră străzile pe care s-au realizat lucrări la sistemul de alimentare
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cu apă şi canalizare si pentru care nu s-au depus la momentul respectiv cereri de
finanŃare, fiindcă nu erau fonduri care să fie accesate.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, în şedinŃa precedentă s-a discutat că se
va face o rectificare bugetară şi se va găsi o sursă de finantŃare pentru a putea să o
premiem pe eleva Popa Roxana Paula şi intreaba pe d-na director Jorza Lucia, care
ar fi capitolele bugetare, care ar putea fi rectificate în acest sens.
D-l primar arată că, am discutat că vom analiza situaŃia, să vedem dacă este
legal să facem o asemenea premiere şi crede că, compartimentul juridic ar trebui să
îşi spună punctul de vedere cu privire la legalitatea acestei măsuri.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, proiectul de hotărâre a primit viza de
legalitate fiind întocmit un raport în acest sens.
D-l director Costoiu Călin arată că, a verificat partea legală, s-ar fi putut
premia, dacă elevii ar fi participat la olimpiade sau competiŃii, pentru situaŃii ca
aceasta, practica prevede că se fac premieri de către ministerul de specialitate, prin
emiterea unui ordin prin care se face premierea la nivel de Ńară, cel puŃin aşa a fost
anul trecut, deci problema este interpretabilă.
D-na consilier Ştefănie Maria arată că, la nivel de minister a fost elaborat un
proiect de hotărâre prin care elevii care au obŃinut rezultate notabile să fie premiaŃi,
lucru care s-a şi concretizat în cele din urmă. În aceeaşi ordine de idei, dânsa mai
arată că, în acest sens, Consiliul JudeŃean Hunedoara în şedinŃă festivă a oferit
elevilor cu rezultate excepŃionale, câte o diplomă şi un buchet de flori, deci nu au
fost premiaŃi cu o anumită sumă de bani.
D-l primar arată că, dânsul nu are nimic împotrivă să fie premiaŃi, dar trebuie
să luăm în calcul că, atunci când va veni Curtea de Conturi, dacă constată că am
acordat ilegal această, va trebui să dăm banii înapoi.
D-l consilier Molocea Mihai consideră că, dacă se constată ulterior că s-au
acordat ilegal, nu cred că este o problemă să suportăm individual această sumă.
D-l consilier Stoica Nicolae arată că, la şedinŃa anterioară a existat avizul de
legalitate din partea compartimentului de specialitate, a verificat şi legea nu s-a
modificat în acest sens, s-a interesat la Primăria municipiului Hunedoara, aceştia au
acordat astfel de premii, deci există bază legală. Totodată, dânsul arată că, la
şedinŃa precedentă a solicitat să se prezinte de către executiv, care este câştigul
salarial mediu per angajat în Primăria municipiului Orăştie ca urmare a aplicării
prevederilor legii salarizării unitare, a trecut o săptămână şi poate se oferă un
răspuns în acest sens.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.165/2017 privind aprobarea rectificării bugetului
general al municipiului Orăştie pe anul 2017.
D-l consilier Molocea Mihai arată că, a propus să se discute şi să găsească o
sursă de finanŃare pentru premiere şi dânsul a propus un amendament în acest sens.
Preşedintele de şedinŃă arată că, d-l consilier Molocea Mihai nu a făcut niciun
amendament, ci a fost o discuŃie în legătură cu această problemă.
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D-l consilier Molocea Mihai se ridică şi părăseşte sala de şedinŃă fiind urmat
de consilierii locali Chira Adriana şi Stoica Nicolae.
La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului
Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian Ivaşcu, municipiul Orăştie,
judeŃul Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnica.
D-l director Costoiu Calin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.166/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Modernizare strada Stelian
Ivaşcu, municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul “Prelungire strada Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul
Hunedoara”.
D-na ec.Doboş Carmen prezinta raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.167/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Prelungire strada
Viitorului, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului
de hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al
municipiului Orăştie pentru proiectul “Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în
municipiul Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen dă citire raportului întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.168/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Reabilitare reŃele de
alimentare cu apă în municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind
aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Canalizare pe strada Nicolae Titulescu în zona blocurilor UM Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Este adoptată Hotărârea nr.169/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare pe strada
Nicolae Titulescu în zona blocurilor UM Orăştie”.
La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului
Orăştie pentru proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare
pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul
Orăştie”.
D-na ec.Doboş Carmen prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.170/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul “Canalizare menajeră în
sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii
şi Pricazului din municipiul Orăştie”.
În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie
pentru proiectul „Modernizare şi extindere Creşă Municipală, Municipiul Orăştie,
JudeŃul Hunedoara”.
D-na director Oltean Mihaela dă citire raportului întocmit de Serviciul Public
de AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.171/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de
la bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Modernizare şi extindere
Creşă Municipală, Municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului
Orăştie pentru proiectul „Continuare lucrări de construcŃie GrădiniŃă cu Program
Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”.
D-na director Oltean Mihaela prezintă raportul întocmit de Serviciul Public de
AsistenŃă Socială Orăştie.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.172/2017 privind aprobarea asigurării finanŃării de la
bugetul local al municipiului Orăştie pentru proiectul „Continuare lucrări de
construcŃie GrădiniŃă cu Program Prelungit, strada Luminii, Municipiul Orăştie”.
D-l primar arată că, proiectele care au fost supuse spre aprobare în sedinŃa de
astăzi sunt importante pentru comunitate şi doreşte să informeze Consiliul în
legătură cu faptul că, a fost primită o adresa din partea unui minister, prin care este
posibil să se obŃină finanŃare pentru realizarea unui corp de clădire la Şcoala
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Gimnazială “Dr.A.Vlad” pe locaŃia vechii şcoli şi sperăm să se şi materializeze. În
aceeaşi ordine de idei, dânsul arată că, în momentul de faŃă suntem descoperiŃi pe
partea de creşă, este în derulare proiectul de modernizare a actualei creşe şi trebuie
să vedem dacă este oportun şi necesar să construim încă o creşă, asta şi în funcŃie
de numărul copiilor. În ceea ce priveşte grădiniŃele, se doreşte să fie finalizat
proiectul de realizare a noii grădiniŃe de pe str.Luminii şi mutarea în noua clădire a
acelor grădiniŃe care nu mai corespund normelor de funcŃionare, aşa cum este cazul
GrădiniŃei de pe str.O.Goga. Totodată, se doreşte depunerea unei solicitări de
finanŃare pe fonduri P.N.D.L pentru staŃia de tratare a apei, care necesită lucrări de
modernizare.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind modificarea poziŃiei nr.3 din Anexa nr.4 la HCL nr.160/2017 referitoare la
aprobarea finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe
anul 2017 a proiectelor sportive, culturale, de educaŃie şi pentru unele unităŃi de
cult din municipiul Orăştie.
D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie
Publică Locală.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Este adoptată Hotărârea nr.173/2017 privind modificarea poziŃiei nr.3 din
Anexa nr.4 la HCL nr.160/2017 referitoare la aprobarea finanŃării nerambursabile
de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2017 a proiectelor sportive,
culturale, de educaŃie şi pentru unele unităŃi de cult din municipiul Orăştie.
La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de
hotărâre privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului
„Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale din municipiul Orăştie,
JudeŃul Hunedoara – Proiect nr.1”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Se adoptă Hotărârea nr.174/2017 privind aprobarea Programului achiziŃiilor
publice aferent Proiectului „Creşterea eficienŃei energetice a clădirilor rezidenŃiale
din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara – Proiect nr.1”.
În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre
privind aprobarea Programului achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Amenajarea
de spaŃii verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată “Stadion
Mecanica” din municipiul Orăştie, JudeŃul Hunedoara”.
D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică.
D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea
proiectului de hotărâre este de 10 voturi.
Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
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Este adoptată Hotărârea nr.175/2017 privind aprobarea Programului
achiziŃiilor publice aferent Proiectului „Amenajarea de spaŃii verzi publice cu acces
nelimitat în zona urbană degradată “Stadion Mecanica” din municipiul Orăştie,
JudeŃul Hunedoara”.
În încheierea şedinŃei, d-l primar arată că, în ceea ce priveşte discuŃiile care au
existat atât în consiliu, cât şi în mass-media, în legătură cu capela, dânsul a aşteptat
să se vină şi cu alte propuneri vis-a-vis de găsirea unei alte locaŃii provizorii, dar
trebuie avut în vedere că, suntem într-o oarecare întârziere cu acest proiect şi ne
dorim să finalizăm până la sfârşitul anului unul din cele două corpuri ale noii
capele şi să poată fi reluată activitatea în locaŃia actuală.
D-l consilier Bulz Dionisie arată că, referitor la această problemă, consideră
că, firma care a câştigat licitaŃia ar fi trebuit obligată să îşi respecte obligaŃiile
contractuale şi să îşi asume răspunderea pentru acest lucru. D-l primar arată că, ni
s-a comunicat că, nu există o altă soluŃie tehnică decât cea prezentată, este o situaŃie
de urgenŃă şi nu trebuie să intrăm în sezonul rece fără lucrările de finisaj realizate.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae întreabă pe d-l primar ce demersuri legale se
pot face ca să poată fi eliberate paşapoarte şi la Orăştie, deoarece cetăŃenii sunt
nevoiŃi să stea la corzi interminabile. D-l primar arată că, va trebui văzut care este
calea legală şi ce demersuri sunt necesare în acest sens, de exemplu în judeŃul Alba
nu sunt situaŃii de acest gen.
D-l consilier Pîndărelu Nicolae doreşte să atragă atenŃia asupra faptului că, pe
strada Plantelor în zona magazinului d-lui Danciu, se strâng zilnic un număr mare
de persoane, care consumă băuturi alcoolice şi care perturbă adesea liniştea publică.
În acest sens, dânsul solicită ca la viitoarea şedinŃă să fie invitat şeful PoliŃiei
Locale, care să ne explice ce soluŃii are în vedere pentru rezolvarea acestei
probleme.
D-l consilier Paşca Ioan arată că, referitor la asigurarea liniştiŃii publice, există
4 puncte vulnerabile din acest punct de vedere şi anume, în zona Băncii
Transilvania, la locul de joaca din apropierea Bisericii Greco-Catolice, la terenul de
tenis din zona blocului 14 de pe str.Mureşul şi aşa cum s-a prezentat mai înainte pe
str.Plantelor, în zona magazinului d-lui Danciu. Solicitarea dânsului este ca, şeful
PoliŃiei Locale să fie prezent la următoarea şedinŃă şi să dea explicaŃii si cu privire
la activitatea desfăşurată şi ce soluŃii se propun pentru rezolvarea problemelor
ridicate.
D-l primar arată că, dansul l-a convocat pe d-l Moş şi pe adjunctul acestuia, a
discutat cu aceştia cu privire la activitatea serviciului, însă şi dânşii se plâng în
legătură cu numărul insuficient al personalului în anumite sectoare. În aceeaşi
ordine de idei, dânsul a avut întrevederi şi cu reprezentanŃii Jandarmeriei, fiindcă
nu putem să cerem ca PoliŃia Locală să rezolve toate probleme legate de liniştea şi
ordinea publică, şi este convins că, sesizări sunt şi la nivelul altor instituŃii care au
astfel de atribuŃii.
D-l consilier Bulz Dionisie este de părere că, trebuie să existe o armonie şi o
mai bună înŃelegere între membrii consiliului, chiar dacă există o majoritate, să ne
respectam între noi şi să evităm să ajungem în situaŃii ca cea de astăzi.
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D-l primar arată că, trebuie să colaborăm, să facem paşi în acest sens, nu
doreşte să intre în polemică cu nimeni, dar uneori se dă o oarecare tentă discuŃiilor,
care pot degenera şi se ajunge în situaŃii neplăcute.
D-na consilier Roşu Dorina doreşte să semnaleze faptul că, în zona benzinăriei
ARAL staŃionează destul de des un număr mare de autocare, care tranzitează
municipiul şi care opresc la restaurantul din zonă şi îngreunează circulaŃia rutieră şi
solicită să se găsească soluŃii pentru remedierea acestei situaŃii. Totodată, mai arată
că, există o anumită problemă pe porŃiunea de drum cuprinsă între ARAL şi Podul
Gării, în ceea ce priveşte acordarea de prioritate autoturismelor, şi trebuie
reglementată problema pentru a se evita producerea unor posibile accidente. În
încheiere, d-na consilier doreşte să informeze executivul în legătură cu faptul că,
locatarii blocurilor ANL i-au adus la cunoştinŃă că, există unele deficienŃe în ceea
ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor, mai exact sunt ridicate simultan de
aceeaşi maşină toate tipurile de deşeuri şi aceştia au dovezi în acest sens.
D-l primar arată că, dânsul garantează în legătură cu acest aspect, poate există
confuzia datorita faptului că, deşeurile sunt ridicate de aceeaşi maşină, dar ele sunt
ridicate separat.
D-l consilier Popa Dorin recomandă executivului o regândire a modului de
circulaŃie în zona centrala şi dinspre această zonă spre zona Primăriei şi a CetăŃii.
D-l consilier Sechi Dan doreşte să semnaleze modul în care se desfăşoară
circulaŃia în zona limitrofă Spitalului Municipal şi în special a faptului că, în zonă
sunt parcate maşini, cu toate că, există un semn care interzice acest lucru, iar pe
porŃiunea de drum dinspre str.Pricazului, în zona accesului în incinta unităŃii
spitaliceşti, se circulă cu viteză, să fie montat un limitator de viteză şi eventual o
oglindă, care ar îmbunătăŃii vizibilitatea celor care ies din curtea Spitalului,
existând un pericol real de producere a unor accidente.
În încheiere, d-l primar doreşte să informeze consilierii şi presa în legătură cu
faptul că, luni în sala de şedinŃe a Consiliului va avea loc o întâlnire a executivului
cu reprezentanŃii ocoalelor silvice şi a InstituŃiei Prefectului, care are ca subiect
principal găsirea unor soluŃii pentru mărirea cotei de lemn de foc pentru populaŃie.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Secretar,
jr.Teodor Iordan
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