Nr.10630/16.09.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului local al orașului TăuțiiMăgherăuș din data de 16.09.2020

La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean, Secretarul
general al orașului, dl.Bîndilă Călin-Ioan, precum și câțiva cetățeni care au luat la cunoștință
despre convocarea acestei ședințe de pe Facebook, unde a fost postat, pe unele grupuri și
distribuit de mai multe persoane, convocatorul. Acesta a fost trimis, în data de 15.09.2020, pe email, consilierilor locali în funcție, iar dlui.Marinică Șomcutean i s-a dat un exemplar, semnat, în
15.09.2020, când s-a prezentat la sediul Primăriei, solicitând să îi fie puse la dispoziție toate
documentele ședinței. În acel moment, dl.Secretar general l-a informat despre carcacterul de
îndată al acestei ședințe și despre faptul că va putea să le studieze înainte de începerea ședinței.
Președintele de ședință, dna.Albert Ana, face prezența și constată că, din totalul de 15
consilieri de pe lista Consiliului Local, sunt prezenți 15 consilieri. De asemenea, sunt prezenți și
cei 4 delegați sătești.
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată de un număr de 14
consilieri. Dl.Marinică Șomcutean votează împotrivă.
Ordinea de zi conține următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe
anul 2020.
2. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea
dezlipirii unor terenuri proprietate publică a Orașului Tăuții-Măgherăuș.
3. Proiect cu privire la vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarilor
supraedificatelor;
4. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Huszar Vasile, a terenului in suprafaţă de
444 mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin nr.cadastral
60760, înscris în CF nr.60760 Tăuții-Măgherăuș, aflat in proprietatea privata a
orasului, în vederea extinderii constructiilor.
5. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Nicola Ion, a terenului in suprafaţă de 480
mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin nr.cadastral 60759,
înscris în CF nr.60759 Tăuții-Măgherăuș, aflat in proprietatea privata a orasului,
în vederea extinderii constructiilor.
6. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Boiciuc Vasile-Cosmin, a terenului in
suprafaţă de 765 mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin
1

nr.cadastral 60758, înscris în CF nr.60758 Tăuții-Măgherăuș, aflat in
proprietatea privata a orasului, în vederea extinderii constructiilor.
7. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Duduc Florin-Ioan, a terenului in suprafaţă
de 364 mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin
nr.cadastral 60757, înscris în CF nr.60757 Tăuții-Măgherăuș, aflat in
proprietatea privata a orasului, în vederea extinderii constructiilor.
8. Proiect cu privire la realizarea unui schimb de terenuri, dintre cele destinate a fi
atribuite în concesiune, având ca și beneficiar pe dl.Ghișa Cătălin Amelian.
9. Proiect cu privire la realizarea unui schimb de terenuri, dintre cele destinate a fi
atribuite în concesiune, având ca și beneficiar pe dna.Bancoș (căs.Cirțiu)
Anamaria Elena.
Secretarul general supune la vot și procesul-verbal al ședinței anterioare. Se votează
pentru aprobarea acestuia în unanimitate.
În continuare, Președintele de ședință dă citire fiecărui Proiect de hotărâre.
1. Proiect cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe
anul 2020.
Primar: Fiind vorba despre o ședință extraordinară și de îndată, nu ați avut în mapa de
ședință documentele care au stat la baza Proiectelor de hotărâre pe care le-am inițiat azi,
deși, în mod normal, pentru ședințele ordinare, cel care inițiază Proiectele prezintă
consilierilor și înscrisurile care au stat la baza inițierii lor.
Primul proiect se referă la o rectificare bugetară cu 500 mii lei, sumă primită pentru
drumuri, poduri, podețe, refacere după inundații și alte cheltuieli administrative pentru
echilibrarea bugetului local, bani primiți de la Guvern.Alte întrebări dacă aveți...Vă rog
să supuneți la vot proiectul.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot:unanimitate pentru.
2. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea
dezlipirii unor terenuri proprietate publică a Orașului Tăuții-Măgherăuș.
Primar: Doamna președintă, dlor.consilieri, este vorba despre terenurile din zona
Dispensarului uman din Băița. A fost o cerere a unui investitor care dorește să facă un
depozit de legume fructe și există teren care va rămâne. L-am sistematizat și în urma
dezlipirii au ieșit 4 parcele. Una va fi scoasă la licitație publică, vom vedea cine câștigă și
pentru ce suprafață va rămâne, dvs, prin hotărâri ulterioare veți decide ce destinație veți
atribui, parcele sunt în jurul a 5 arii, cred că și acolo va fi destinația de locuințe sociale,
dar, oricum, Consiliul, în altă ședință și prin altă hotărâre va decide destinația acelor
parcele. Deocamdată, fiindca dvs ați aprobată într-o altă ședință să efectuăm operațiunile
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topografice, noi azi, vă propune dezlipirea din nr.topo mare și Coala funciară a acestor 4
parcele, care vor avea destinații, fiecare, după cum o sa decideți dvs pe viitor. Dacă sunt
întrebări..Vă rog să supuneți la vot...
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot:unanimitate pentru.
3. Proiect cu privire la vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarilor
supraedificatelor;
Primar: Este vorba de o suprafață de teren, sunt de fapt 4 proprietari, o sa vi-i arăt și
pe schiță, o sa vă explic. Sigur că aici, unii au încercat să dezinformeze, eu o sa vă
informez corect. Pe str.43, final spre colț cu cimitirul de animale, cei care cunosc
țarinile Tăuțiului-Măgherăuș știu.Str.43 în capăt pe colț. Vă explic, arătându-vă pe
hartă. Avem aici pichetată fiecare parcelă. Din lucrările topografice există aceste
triunghiulețe, niște suprafețe rămase libere care dau în terenurile private, aici roată.Nu
au acces, nu ai ce să faci cu terenul acela.Sigur că acești cetățeni de mult tot cer, unul
are chiar și o fântână pe el, altul are o anexă, bine o anexă fără autorizație, este făcută
doar pe suporți de beton, pe cuzineți. Am zis să intre în legalitate, dacă Consiliul
local va aproba, fiincă este un teren care nu poate fi folosit și nu are altă destinație,
doar cu elicopterul vor avea acces, plus că suprafețele sunt de la 1 ar jumătate până la
2-3 arii, așadar sunt suprafețe mici, aflate în capătul ogrăzii celor care au concesionat
terenurile din față. Este vorba despre 4 persoane aflate în această situație, și
următoarele 3 proiecte care se vor dezbate. Și mai avem două, aici, cu triunghiurile
marcate cu negru, parcela de aici și de aici, aceste două triunghiuri. Ce am găsit, că să
putem da la două persoane cărora li s-au dat teren pe situl arheologic, a fost și o
greșală a Serviciului tehnic, că nu au urmărit...oamenii și-au plătit concesiunea, au
făcut totul în regulă și acum este dosar penal pentru situl arheologic, normal că nu
putem continua, vom sista și cei de la Cultură au zis să găsim alte soluții.Oamenii au
și autorizație de construcție... Și atunci, am venit la Consiliu, să translatăm pe aceste
două triunghiuri, proprietarii de pe situl arheologic. De aici și de aici. Terenurile pe
care le vom da sunt tot în zona cimitirului de animale, sunt singurele suprafețe care au
rămas topografic și sistematizat pe urbanism unde am putut să le dăm. Sigur că nu au
fost mulțumiți oamenii, pentru că în zona sitului arheologic au avut panoramă, a fost
zonă bună, aici este un teren lăsat, tufe, dar asta e, noi le-am oferit, ca să scăpăm de
procedură, ca să nu existe un infringement administrativ să zică dle. de ce mi-ați dat,
eu vreau parcelele care mi le-ați dat.
Asta este situația la toate parcelele pe care le discutăm astăzi, nu există nicio
campanie electorală, nu există nicio vânzare și nicio atribuire, cum greșit s-a spus ieri
pe informații, pe surse. Deci, acum proiectul nr.3, dna.Președinte. Am discutat până
acum de la 3 încolo. Proiectul 3 este despre vânzarea unei concesiuni, cel care a
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edificat casa acolo, procedură pe care o faceți de fiecare dată la toate ședințele; cel
care a construit casa, are recepție pe ea, și-a îndeplinit toate îndatoririle la buget și
apoi cumpără conform evaluării și aduce bănuți la bugetul local. La proiectul 3 dacă
aveți întrebări...
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 14 voturi pentru. Dl.Pop Călin votează împotrivă.
Primar: Dle.Pop, am o întrebare. De ce sunteți împotriva unui cetățean care a construit, a
edificat și este hotărâre de CL ca să se valorifice terenul după ce și-a făcut omul casa.Nu știu
despre cine e vorba, numai vă întreb. Aveți vreo motivație?
Pop Călin: Pentru că trebuia ședință ordinară, să vină pe Comisie dosarul.
Primar: Mă ascultați?! Există 3 hotărâri până s-a obținut așa ceva.Nu dvs. decideți dacă e
ordinară sau de îndată. Conform procedurii legale, domnul consilier, domnul economist, am
înțeles, deci, împotrivă la Proiectul 3, dl.Pop Călin. Daa...am înțeles. Proiectul 4....Domnul
economist, am înțeles, dvs. dictați ordinea de zi, să fie așa, sau așa. Motivația e clară.
4. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Huszar Vasile, a terenului in suprafaţă de
444 mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin nr.cadastral
60760, înscris în CF nr.60760 Tăuții-Măgherăuș, aflat in proprietatea privata a
orasului, în vederea extinderii constructiilor.
Primar: Da, cum v-am spus, dl.Huszar și-a făcut acolo și o anexă, este chiar pe limită, n-ai ce să
mai faci cu terenul ăla de acolo, n-ai cale de acces, în continuare sunt proprietăți private, țarinile,
drum, cimitirul animalelor, s-a făcut str.43, mai mult nu am putut să obținem urbanistic, nicio
legătură și nicio comunicare cu terenul respective. Eu zic sa fiți de accord, de aia v-am propus și
pe ordinea de zi.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 13 voturi pentru. Dl.Șomcutean Marinică votează împotrivă. Dl.Pop Călin se abține de
la vot.
5. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionării prin
incredintare directă, în favoarea dlui.Nicola Ion, a terenului in suprafaţă de 480
mp, situat in orașul Tautii-Magheraus str.43, identificat prin nr.cadastral 60759,
înscris în CF nr.60759 Tăuții-Măgherăuș, aflat in proprietatea privată a
orașului, în vederea extinderii constructiilor.
Primar: Și aici, dna.Președintă, dlor.consilieri are deja omul și fântână făcută, fiindcă este
secetă, nu avem încă rețea de extins pe strada respectivă, s-a descurcat cum a putut, mai are și o
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mică anexă de scule, fără acces, cu imposibilitate de a-l folosi de către o altă persoană, plus că nu
avem drumuri, nu avem nimic. Aceeași situație la cimitirul animalelor, nu mai avem acces, zona
țarini pe care o știți. Întrebări?
Marinică Șomcutean: Dle.Primar, spuneați înainte căci terenul, pe teren deja s-au extins
proprietarii, sau cine e concesionar.
Primar: Și-a făcut o fântână acest domn.
Marinică Șomcutean: Dar acea fântână s-a făcut ilegal, așa-i?
Primar: Normal.
Marinică Șomcutean: Și acum ce autorizăm, hoția, sau prostia?
Primar: Nu, nu.
Marinică Șomcutean: Cum ați autorizat și la casa aceea făcută pe malul apei, fără autorizație,
le-ați dat număr de casă.
Primar: Care casă?
Marinică Șomcutean:A lui omulețu.
Primar: Nu are niciun act pe ea domnule, e ilegal făcută. Niciun act domnule consilier și rămâne
înregistrarea aici și o verificăm.
Marinică Șomcutean: Care e problema dacă rămâne?
Primar: Nu am niciun act, nu le-am dat nimic.
Marinică Șomcutean: Aveți datoria și legea spune clar să scoateți la licitație acele terenuri.
Primar: Mă ascultați?!
Marinică Șomcutean: Ce le dați..? La cine să le dați?
Primar: Mă ascultați? Legea îți dă dreptul să faci încredințare directă dacă nu există cale de
acces și nu există altă metodă și sistem.
Marinică Șomcutean: Asta e o lege care o tergiversați dvs și o băgați așa pe….
Primar: Domnul consilier, sunt chiar suprafețe derizorii. Și nuuuu, nici...
Marinică Șomcutean: Derizorii, 4 arii și ceva? E derizoriu?
Primar: Auziți, fără 5 arii nici nu faci lictație, domnule. 5 arii.
Marinică Șomcutean: Respectați legea și puneți la licitație terenul.
Primar: Prefectura va cenzura aceste hotărâri.
Marinică Șomcutean: Nu Prefectura, ci noi consilierii.
Primar: Păi cenzurați-le. Domnu, nu sunteți de acord, ce veți decide, plenul decide domnu
consilier.
Marinică Șomcutean: Noi Consiliul local.
Primar: Da, dar dumneavoastră sunteți dumneavoastră.
Marinică Șomcutean: Nu dumneavoastră și pilele de pe…
Primar: Dumneavoastră…Nu am nicio pilă. Așa să va dea cel de Sus dacă am eu vreo
cunoștință de ceva pile de pe aici. Da da da. Haideți, nu intrăm în alte discuții. Totul este legal. Și
culmea este că mi-ați dat aviz de principiu ca să fac…Domnul consilier, când ați votat avizul în
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principiu ca să fac lucrările topografice de dezlipire, atunci ați fost de acord, acum nu mai sunteți
de acord.
Marinică Șomcutean: OK, de acord, dar sunt de acord numai prin licitație.
Primar: Există și procedura încredințării directe pentru că nu există temeiul legal…e sub 5 arii.
Marinică Șomcutean: Nu contează. Și un ar la licitație.
Primar: Asta e după legea lui domnu Marin.
Marinică Șomcutean: Nu, după a lui Toni.
Primar: Nu după a mea. Eu respect legea, domnule. Eu respect legea. Dar haideți, că nu mai
vreau să intrăm în polemic.
Marinică Șomcutean: Haideți votați, că trebuie dat, că îs cunoștințe.
Primar: Stați liniștit, că nici nu cunosc pe omul ăsta. Doamna Președintă, supuneți la vot
proiectul.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 12 voturi pentru. Dl.Șomcutean Marinică și dl.Pop Călin votează împotrivă.
Dl.Ispășoiu Pompiliu se abține de la vot.
Primar: Vă rog să înregistrați aceste aspecte. Da? Continuăm.

6. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Boiciuc Vasile-Cosmin, a terenului in
suprafaţă de 765 mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin
nr.cadastral 60758, înscris în CF nr.60758 Tăuții-Măgherăuș, aflat in
proprietatea privata a orasului, în vederea extinderii constructiilor.
Primar: Și aici, doamna Președintă, dlor.consilieri, teren fără acces, teren la care efectiv nu ai
cum să ajungi la el. Ca să creezi drumuri, apă, canalizare, infrastructură trebuie miliarde și, doi la
mână, chiar este un teren, să zicem așa, tufe și mărăcini numai, în fundul ogrăzii la om, chiar nu
a ice să îi mai faci și cum să îl folosești în altă parte. Da…
Pop Călin: Are 765 mp.
Primar: Da, dar ia uitați-vă unde este, domnul consilier, este chiar în mijloc. Vă arăt pe negru ca
să vedeți. Este cel din mijloc.
Marinică Șomcutean: Dar de unde știți că numai el dorește?
Primar: Vă rog să nu vă încălecați discuțiile, respectați colegul. Da, dle.economist.
Pop Călin: Cu materialul clientului. Mai înainte ziceați că minim 5 arii.765 mp…
Primar: Nu are cale de acces, sub nicio formă.Tehnic, o să vedeți dezmembrările, nu are nicio
cale de acces. Vă rog să înregistrați.Da...
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Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 11 voturi pentru. Dl.Șomcutean Marinică, dl.Pop Călin, dl.Ispășoiu Pompiliu și
dl.Ghișa Alexandru votează împotrivă.
Primar: Vă rog să consemnați. Dna.Președintă, treceți, vă rog, mai departe.
Președinte de ședință: Proiectul nr.7...
Marinică Șomcutean: Dar totuși, nu ar fi bine să conducă ședința dna.Președintă? Dle.Primar,
dar ce, ești pus acolo să conduci tu ședința?
Primar: O ajut, că e nouă.
Marinică Șomcutean: Las-o, că e destul de capabilă.
Primar: Dar dumneavoastră ce faceți acolo?
Marinică Șomcutean: Stai acolo și vezi-ți de treabă, ești invitat.
Primar: Daaa.... sunt inițiatorul acestor proiecte.
Marinică Șomcutean: Nu râde ca proasta.
Primar: Domnule, fiți decent în exprimări. Da...
7. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa, în favoarea dlui.Duduc Florin-Ioan, a terenului in
suprafaţă de 364 mp, situat in orașul Tautii- Magheraus str.43, identificat prin
nr.cadastral 60757, înscris în CF nr.60757 Tăuții-Măgherăuș, aflat in
proprietatea privata a orasului, în vederea extinderii constructiilor.
Primar: Și aici este o suprafață mică, un triunghiuleț, de 364 mp, imposibilitate de a face
extindere, fără drum, cale, apă, canalizare, celelalte.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 12 voturi pentru. Dl.Șomcutean Marinică, dl.Pop Călin și dl.Ghișa Alexandru votează
împotrivă.
Primar: 3 împotrivă. Da, bine mulțumim, continuați doamnă.
8. Proiect cu privire la realizarea unui schimb de terenuri, dintre cele destinate a fi
atribuite în concesiune, având ca și beneficiar pe dl.Ghișa Cătălin Amelian.
Primar: Este vorba despre un teren care s-a primit pe situl arheologic și conform interdicțiilor
actuale... i s-a dat autorizație, omul și-a plătit toate, a făcut toate demrsurile pe situl arheologic, a
fost o eroare materială a celor din Primărie, s-a descoperit ulterior că s-a extins situl arheologic și
de accea a ajuns în zona de protecție a sitului și nu se mai poate construi nimic, motiv pentru care
am găsit acel triunghi, o suprafață de teren pentru a se face schimbul de pe sit aici, tot în zona
cimitirului de animale.
Pop Călin: Ce suprafață e?
Primar: Uitați-vă în documentație doamna, uitați-vă la Proiectul 8.
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Președinte de ședință: La proiectu nu știu cine...
Primar: Nu nu nu, scrie în desfășurător. Dați-i la dl.Secretar să verifice dincolo, în documentația
de proiect, la 8. Mergeți la raportul tehnic. Stați dle.Secretar că o aduc pe fata de la Urbanism.
Deci, 528 mp e prima și 620 și ceva a doua. E o formă triunghiulară, formă asimetrică, nu poate
construi, nu prea au fost de acord, dar am îndreptat o eroare materială și vă mai zic încă ceva,
dlor.consilieri, nu e sigur că oamenii vor accepta, dar noi ne acoperim legal. Domnule, noi îți
oferim ce am avut, mai mult nu avem. El suferă, a avut autorizație de construcție, a plătit taxe și
impozite la Primărie și vă dați seama că noi nu putem îndrepta, dar o să le oferim. Probabil nici
nu acceptă, nu știm exact. Da, întrebări?
Marinică Șomcutean: În această situație sunt mai mulți cetățeni care au luat terenuri în zona
sitului și de ce unor persoane preferențial... de ce nu dați o Hotărâre de Consiliu local să li se dea
la toți. Cer, cer oamenii și nu doriți, numai aveți niște persoane pe care pe alea le doriți. Una... a
două, vă rog să consemnați doamna secretară motivul că nu am putut vedea materialul ședinței,
am venit ieri la Primărie și nu mi s-a pus la dispoziție să îl lecturez.
Primar: E aici.
Marinică Șomcutean: Unde e aici?
Primar: Uitați-l aici.
Marinică Șomcutean: Domnule, cu o zi înainte îl vreau, nu în dimineața ședinței, să votez în
necunoștință de cauză.
Primar: Da, sunteți într-o eroare dle.consilier, vă rog să înregistrați în procesul-verbal de ședință
eroarea în care este domnul consilier, că acești oameni, cu autorizație de construcție eliberată, cu
toate demersurile, taxe și impozite la zi. Ceilalți care au renunțat și nu se poate construi pe sit nau avut demersurile astea făcute. V-am prezentat în ședințele anterioare și știți bine, dar dvs.
uitați și doriți numai să spuneți selectiv ceea ce vă convine, domnul Șomcutean Marin.
Marinică Șomcutean: Nu nu nu, ia spuneți...
Primar: Dle.Șomcutean Marin, spuneți numai ce vă convine. Spuneți adevărul.
Marinică Șomcutean: Ia spune dumneata de ce nu a fost supravegheat de Serviciul Urbanism și
lăsat să construiască. Imi spui?
Primar: Care? Că acuma vrea să construiască, are autorizație, are plățile la zi.
Marinică Șomcutean: Dar spui că are autorizație și o construit. Așa ai spus înainte, dle.Primar.
Primar:Ăialalți. Nu ăștia doi. Ăștia sunt de pe sit, domnu, da domnu fiți atent. Domnu
Șomcutean...
Marinică Șomcutean:Domnule Primar, domnule Primar, ai învățat la Ștefan Gheorghiu să-ți...
Primar: Gata! Eu am terminat doamna Președintă, nu mai dialoghez cu acest domn.
Marinică Șomcutean:Da cine ești tu să nu dialoghezi. Tu ești, ăăăă....
Primar: Vă rog, doamna Președintă să supuneți la vot.
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Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 12 voturi pentru. Dl.Șomcutean Marinică votează împotrivă. Dl.Ispășoiu Pompiliu și
dl.Pop Călin se abțin de la vot.
Primar: Ultimul proiect.
9. Proiect cu privire la realizarea unui schimb de terenuri, dintre cele destinate a fi
atribuite în concesiune, având ca și beneficiar pe dna.Bancoș (căs.Cirțiu)
Anamaria Elena.
Primar: Da, aceeași situație. A avut teren dat în situl arheologic. Sigur că nu este mulțumită
doamna, îmi pare rău că nu a venit la ședință, a zis că vine și spune Consiliului că a fost
nedreptățită; i-am explicat temeiul legal, că s-a extins zona de protecție a sitului și cele două,
cealaltă și asta nu au cum să continue, pentru că i-am sistat, am avut și...deci, v-am spus, este
dosar penal deschis pentru că de ce am dat acolo, noi am motivat că eram într-o eroare, cu
autorizații, cu aprobări de la Ministerul Culturii, e mai multă...Încă e dosarul deschis pe rol
acolo, de ce am dat construirea de case în situl arheologic. Daaa...
Președintele de ședință supune la vot acest proiect.
Vot: 12 voturi pentru. Dl.Șomcutean Marinică votează împotrivă. Dl.Ispășoiu Pompiliu și
dl.Pop Călin se abțin de la vot.
Primarul: Vă rog să declarați ședința închisă. Mulțumim domnilor, mulțumim!
Președintele de ședință declară ședința închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar general,

Albert Ana

Bîndilă Călin-Ioan
Întocmit,
Băbuţiu Florina-Mădălina
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