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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 

DIN DATA DE 09.01.2019 
 

Încheiat azi, 09.01.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.2/04.01.2019. 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 09.01.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.12.2018. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR 
IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI FINALE DE 
PRIORITĂŢI, PRIVIND SOLUŢIONAREA CERERILOR, ÎN VEDEREA 
REPARTIZĂRII PRIN ÎNCHIRIERE A LOCUINŢELOR DIN FONDUL 
LOCATIV ADMINISTRAT DE PRIMĂRIA COMUNEI ŞIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE 
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE, LA NIVELUL COMUNEI 
ŞIMAND,PENTRU PERIOADA 2019-2024. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri din cei 13 în funcţie.  
La şedinţă participă d-nul Primar Dema Florin-Liviu, doamna Secretar Brîndaş 
Lavinia, d-na Chiş Codruţa-Rodica, inspector birou financiar-contabil şi d-nul Luţai 
Ion. Sunt absenţi domnii consilieri Groza Petru, Neamţi Petru şi Sodinca Iustin-
Constantinescu. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bodnariu Sorin. 
D-nul Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE 
ÎNCHIRIERE NR.164/04.06.2018. 
 INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 09.01.2019.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: În primul rând aş vrea să transmit din partea 
Consiliului local, condoleanţe colegului nostru Pocioian Vasile. 
d-nul consilier Fruja: Înainte de a supune la vot ordinea de zi, există un proiect 
de HCL pe ordinea de zi, care după părerea mea a fost votat în şedinţa 
precedentă, cu 6 voturi pentru şi 5 abţineri. Este vorba de Strategia locală de 
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Şimand pentru perioada 2019-
2024. 
d-na secretar: Aşa este. Vom retrage acest proiect de pe ordinea de zi. 
d-nul consilier Bogdan: Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aş avea eu să 
vă supun atenţiei, propunerea de introducere pe ordinea de zi, a 2 proiecte de 
HCL, pe care le-am iniţiat. Probabil că o să spuneţi că de ce nu am făcut aceste 
demersuri din timp, sunt în strictă legătură cu proiectul de HCL, care în forma 
prezentată, pe ordinea de zi este la pct. nr.4 şi anume un proiect de HCL privind 
aprobarea înființării unei comisii speciale de analiză și verificare a modului de 
punere în aplicare a prevederilor HCL nr. 54/31.07.2018 a Consiliului local al 
comunei Şimand de către Comisia de analiză constituită conform  HCL nr. 53/ 
31.07.2018 a Consiliului Local al comunei Şimand şi următorul proiect de HCL care 
are legătură strict cu cel prezentat anterior, privind aprobarea componenţei 
comisiei speciale de analiză şi verificare desemnată pentru punerea în aplicare a 
prevederilor HCL nr....../09.01.2019, privind aprobarea înfiinţării unei comisii 
speciale de analiză şi verificare a modului de punere în aplicare a prevederilor HCL 
nr. 54/31.07.2018 a Consiliului local al comunei Şimand de către Comisia de 
analiză constituită conform HCL nr. 53/ 31.07.2018 a Consiliului Local al comunei 
Şimand. Propun ca cele 2 proiecte să fie primul la pct. nr.4, următorul la pct. nr.5, 
urmând să se decaleze în mod corespunzător celelalte proiecte de pe ordinea de 
zi. 
d-nul consillier Barna: Nu văd rostul acestei comisii. Este părerea mea. Ce 
facem cu hotărârea din iulie? Se anulează? 
d-nul consilier Bogdan: Domnule Barna, aveţi o vastă experienţă în Consiliul 
local şi nu cred că ar trebui să puneţi o asemenea întrebare. Ştiţi că o comisie de 
analiză nu este în măsură să anuleze o HCL, decât după ce vine şi prezintă un 
raport în Consiliul local. Comisia de analiză potrivit Legii 215/2001, are rolul să 
verifice modul cum s-a pus în aplicare o anumită HCL. 
d-nul consilier Barna: Nu îi văd rostul. 
d-nul consilier Bogdan: Să se consemneze în procesul verbal că este un punct 
de vedere personal. Tot personală este şi propunerea mea.   
d-nul președinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea ordinei de zi, cu cele 3 suplimentări propuse de către d-nul Primar şi   
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d-nul Bogdan, acesta fiind aprobat cu 8 voturi pentru(Bodnariu, Bogdan, Capra, 
Ciobotă, Dudaș, Fruja, Pocioian, Rus) şi 2 abţineri( Barna şi Lihor), devenind 
astfel Hotărârea nr. 1. 
d-nul consilier Lihor: Consider că am dreptul să mă abţin la acest proiect, 
întrucât potrivit art.44 alin. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001,respectiv Legea 
nr.52/2003, modificată şi completată cu Legea 242/2010 şi Legea 281/2013, care 
prevede la art.7 alin.1 şi 2, faptul că, în cadrul procedurilor de elaborare a 
proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să 
publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul 
propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media 
centrală sau locală, după caz. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.12.2018. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bodnariu: Dacă aveți propuneri sau opinii care nu au fost 
menționate în conținutul procesului verbal, vă rog să le expuneți. 
d-nul consilier Dudaş: D-na secretar, eu am vorbit foarte mult la Diverse, însă 
aţi rezumat în 2 rânduri ceea ce am spus.Am spus şi câte ha există, cetăţenii 
comunei Şimand unde merg la pescuit.  
d-na secretar: Am scris esenţialul. 
d-nul președinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 9 voturi pentru(Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaș, 
Fruja, Pocioian, Rus) şi 1 abţinere(Lihor), devenind astfel Hotărârea nr. 2. 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR 
IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Chiş: Conform referatului anexat documentaţiei, am propus să râmânem la 
nivelul anului 2018. Nu am propus nici o modificare. Dacă dumneavoastră doriţi, 
conform Codului fiscal, nivelul existent al taxelor şi impozitelor poate fi majorat cu 
până la 50%. Am făcut unele modificări, referitor la atestatul de producător şi la 
carnetul de comercializare, taxa pentru eliberarea acestuia fiind modificată în luna 
ianuarie 2018. Am mai constatat o greşeală în anexa la proiectul de hotărâre, la 
certificatul de urbanism, în anul 2018, trebuia să se scrie exact ca şi în Codul 
fiscal, respectiv 6 lei/m2. 
d-nul consilier Lihor:  Am venit cu o propunere. Tot aud de majorări, dar nu 
aud de o eventuală reducere, şi am solicitat reamintindu-vă, la rugămintea 
dumneavostră, de a nu insista anul trecut ca să vedem cum ne închidem pe anul 
2018, să vedem dacă am putea face anumite reduceri, pentru a ajuta cetăţenii, în 
cazul bunurilor imobile şi mai ales mobile. Am constatat  că ne-am închis destul de 
binişor cu bugetul. Credeţi că putem să înaintăm varianta aceasta? 
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D-na Chiş: La nivelul ţării, în anul 2018, s-a constatat un coeficient de inflaţie de 
3,15%. Consiliul local ar trebui, să meargă în acest an şi cu coeficientul de inflaţie. 
Noi am considerat că ne descurcăm la nivelul anului 2018 şi să nu le majorăm. 
d-nul preşedinte Bodnariu: Propun ca taxa specială de 3 lei pentru paza 
terenurilor extravilane, să fie scoasă şi să majorăm impozitul pe teren cu 3 lei. 
d-na Chiş: Am avut multă lume nemulţumită, care reclamă că nu se face pază în 
toate locurile. Taxa specială se încasează de la cei care au beneficiat de 
respectivul serviciu. 
d-nul Primar: 2 oameni nu pot păzi întreaga comună. 
d-na consilier Rus: Trebuie să găsim o modalitate, nu să fie doar o pază fictivă, 
şi pagubele să fie ca şi cum nu ar fi pază. 
d-nul consilier Capra: În procent cât au scăzut furturile de la terenurile agricole, 
cu cei 2 paznici? Eu zic că s-au redus destul de mult. 
d-nul consilier Bogdan: Cu taxa specială de salubrizare ce facem? 
d-nul Primar: Nu facem nimic. Mâine va fi şedinţă la CJA. Este jale în judeţ. Nu 
au ridicat gunoiul în nici o localitate. 
D-nul preşedinte Bodnariu: În cazul în care situaţia se va reglementa, va 
trebui să anunţăm cetăţenii, pentru ca aceştia să încheie contracte cu noul 
operator. 
d-nul consilier Bogdan: Propun să fie prevăzută taxa specială de salubrizare 
pentru cei care refuză să încheie contracte cu ADI Deşeuri. 
d-nul preşedinte Bodnariu supune la vot propunerea d-nul consilier Bogdan, 
aceasta fiind aprobată cu 10 voturi pentru(Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, 
Ciobotă, Dudaș, Fruja, Lihor,Pocioian, Rus) 
d-na Chiş: Să nu ajungem iar în situaţia în care ne aflăm acuma, când pentru 
perioada în care a plătit Primăria, Curtea de Conturi, a dispus recuperarea sumei. 
d-nul consilier Bogdan: Nu aveţi termen. 
d-nul consilier Barna: Referitor la taxa PSI. Propun ca taxa de 100 de lei să fie 
doar pentru cei care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei. 
d-na Chiş: Noi am stabilit aşa pentru cei care au în proprietate un bun. Nu putem 
să zicem că dacă nu au sediu în Şimand, nu îi taxăm. Pe cei care au sediul în altă 
parte să îi facilităm, şi pe ai noştri să îi taxăm. 
d-nul consilier Barna: Referitor la taxa pentru paza terenurilor, ar trebui să 
facem o diferenţiere între persoană fizică şi persoană jurdică.  
D-nul consilier Barna: Propun majorarea impozitului pentru terenul extravilan, 
cu 5 lei. 
d-nul preşedinte Bodnariu supune la vot propunerea d-nului consilier Barna, 
fiind respinsă cu 1 vot pentru (Barna) şi 9 abţineri  ( Bodnariu, Bogdan, Capra, 
Ciobotă, Dudaș, Fruja, Lihor, Pocioian, Rus). 
d-nul consilier Bogdan: Propun ca art.8 din proiectul de hotărâre, să fie scos. 
Legea îi favorizează doar pe cei care sunt proprietari. În condiţiile în care 
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pompierii voluntari, majoritatea, la ora actuală, nu deţin în proprietate imobile, 
beneficiază, doar 2 de scutire la impozit. Când bugetul va permite, vom veni şi 
vom majora indemnizaţia pe oră în caz de intervenţie. 
d-nul preşedinte Bodnariu supune la vot propunerea d-nului consilier Bogdan, 
fiind aprobată cu 8 voturi pentru( Barna, Bodnariu, Bogdan, Ciobotă, Fruja, Lihor, 
Pocioian, Rus) şi 2 abţineri (Capra şi Dudaş). 
D-nul preşedinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi pentru( Barna, Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Lihor, Pocioian, Rus), devenind astfel Hotărârea nr.3. 
4. PROIECT DE HCL PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII UNEI COMISII 
SPECIALE DE ANALIZĂ ȘI VERIFICARE A MODULUI DE PUNERE ÎN 
APLICARE A PREVEDERILOR HCL NR. 54/31.07.2018 A CONSILIULUI 
LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND DE CĂTRE COMISIA DE ANALIZĂ 
CONSTITUITĂ CONFORM  HCL NR. 53/ 31.07.2018 A CONSILIULUI 
LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
D-nul consilier Bogdan: Ştiţi că astăzi pentru a 4 oară, pe ordinea de zi a fost 
trecut proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi. Cunoaşteţi 
cu toţii motivele care au stat la baza respingerii acestui proiect de hotărâre. Dacă 
vă uitaţi în expunerea de motive, care este anexată primului proiect, am invocat 
baza pentru care am iniţiat acest proiect de HCL, respectiv: 
-  neîntocmirea şi neprezentarea, de către comisia de analiză, pentru şedinţa 
ordinară din data de 31.10. 2018, a nici unui document oficial din care să rezulte 
punctajele acordate de comisie, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute în HCL nr. 
54/31.07.2018 şi care cumulate să conducă la valoarea punctajului final 
consemnat în Anexa nr.1. la proiectul de HCL propus spre aprobare . 
- diferenţa, în cazul aceluiaşi dosar eligibil, între valoarea punctajului final 
comunicat ca fiind constatat la prima evaluare, prezentată în şedinţa ordinară din 
data de 31.10.2018 ( 85,2 puncte ) şi valoarea punctajului final comunicat ca fiind 
constatat la a doua evaluare, prezentată în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2018 ( 80,6 pct.) fără ca în conţinutul procesului verbal încheiat, comisia de 
analiză să facă vreo menţiune cu privire la neconcordanţa dintre aceste punctaje 
finale.( aspect consemnat în p.v. al şedinţei ordinare din data de 28.11.2018, 
aprobat prin HCL  ). 
- apariţia unor imixtiuni în activitatea comisiei de analiză în sensul că alte 
persoane decât cele stabilite/ nominalizate prin HCL nr. 53/31.07.2018 au  
procedat la calcularea punctajului pentru unele criterii ale unui solicitant, fapt ce a 
condus la modificarea valorii unui punctaj final ( aspect consemnat în p.v. al 
şedinţei ordinare din data de 28.11.2018, aprobat prin HCL , pag. nr. 6, alin. 1.) 
- nepunerea, întocmai, în aplicare, de către comisia de analiză,  a prevederilor HCL 
nr. 54/31.07.2018 în sensul că au fost acordate, eronat, punctaje pentru unele 
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criterii neîndeplinite de către solicitant sau a fost omisă acordarea unor punctaje 
pentru unele criterii care erau îndeplinite ( neconformităţi asumate prin procesul 
verbal nr. 5415/18.12.2018, alin.4 şi alin. 5 ). 
- propunerea unor consilieri locali  de a se verifica modul în care a fost ,, făcut 
punctajul,, ( aspect consemnat în  pv. al şedinţei ordinare din data de 31.10.2018, 
pag. 8, alin. 4). 
- consemnarea eronată, în cuprinsul unor expuneri de motive, a unor prevederi 
din Legi care nu au nicio legătură cu proiectul de HCL iniţiat. Ex. Expunerile de 
motive nr. 4970/21.11.2018 şi  nr. 5429/18.12.2018 în care au fost  invocate ,, 
prevederile Legii nr. 114/2006 privind locuinţele, actualizată ,, şi nu 
prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi asta în condiţiile în care Legea 114/2006, consemnată în 
expunere, se referă la aprobarea  OG nr. 6 /2005 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură. 
- reluarea, la data de 19.11.2018, a procedurii de analiză a dosarelor, în afara 
termenului stipulat la art. 21, alin ( 2 ) din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
114/1996 care prevede faptul că ,, Comisiile constituite conform alin. (1) vor 
analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru 
locuințele sociale și vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista 
cuprinzând solicitanții îndreptățiții să primească în anul următor o 
locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită ( aspect rezultat din 
p.v. nr. 5415/18.12.2018). 
d-nul consilier Bogdan: Având în vedere cele arătate, mai sus, am iniţiat cele 2 
proiect de HCL. Prin aceste proiecte de hotărâre nu vreau decât să scoatem în 
evidenţă, situaţia de fapt, fiindcă au fost prea multe neconcordanţe. Comisia nu 
are  rolul să stabilească vinovăţii sau altceva, strict să vedem, ţinând cont de 
neconcordanţele care au fost, dacă ceea ce s-a constatat în final corespunde cu 
situaţia de fapt. 
d-na consilier Rus: Sper ca rolul comisiei să nu fie să îngroape o situaţie. 
d-nul preşedinte Bodnariu: Dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat, 
înseamnă că proiectul privind aprobarea listei finale, va fi amânat. 
d-nul Ciobotă: Sunt de acord cu înfiinţarea comisiei, însă nu doresc să fac parte 
din comisie. 
d-na consilier Rus: Eu am găsit o ilegalitate din folosirea legii, pentru a fi 
închiriat respectivul imobil. Una a fost specificată de către d-nul consilier Bodnariu, 
referitor la criteriul potrivit căruia să nu deţină proprietate pe teritoriul ţării, nu pe 
teritoriul comunei Şimand. Potrivit Legii 114/1996, nu pot beneficia de locuinţă 
socială cei care deţin în proprietate o locuinţă, nespecificându-se însă nimic despre 
teren. Nu ştiu cine şi-a permis să adauge acest criteriu. 
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d-nul consilier Fruja: Tot în aceeaşi lege se specifică aspectul potrivit căruia, 
Consiliul local poate veni cu adăugiri la lege, cu criterii suplimentare. 
d-na Rus: Uitându-mă peste documente, am observat că dosarele au fost depuse 
în luna iunie iar criteriile au fost stabilite în luna iulie. Asta mă duce pe mine cu 
gândul că nu dosarele au fost făcute conform citeriilor, ci criterile au fost făcute 
conform dosarului. 
d-na secretar: Au fost depuse doar cererile. Dosarele au fost depuse după 
aprobarea criteriilor de eligibilitate.  
D-nul preşedinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 9 voturi pentru(Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, Fruja, Lihor, 
Pocioian, Rus) şi o abţinere(Barna), devenind astfel Hotărârea nr.4. 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI 
COMISIEI SPECIALE DE ANALIZĂ ŞI VERIFICARE DESEMNATĂ PENTRU 
PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR HCL NR....../09.01.2019, 
PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII UNEI COMISII SPECIALE DE 
ANALIZĂ ŞI VERIFICARE A MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE A 
PREVEDERILOR HCL NR. 54/31.07.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI ŞIMAND DE CĂTRE COMISIA DE ANALIZĂ CONSTITUITĂ 
CONFORM HCL NR. 53/ 31.07.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ŞIMAND. 
INIŢIATOR, CONSILIER LOCAL BOGDAN PETRU 
d-nul consilier Bogdan:  Vă rog să faceţi propunerile cine să facă parte din 
comisie. 
d-nul consilier Lihor: Trebuie să ţinem cont de un lucru, înainte să faceţi 
propuneri. Sunt 3 comisii din care fac parte consilieri din toate partidele. Trebuie 
ţinut cont şi de apartenenţa la comisie şi de profilul fiecăruia. 
d-nul consilier Bogdan: Este calculată.  
d-nul consilier Capra: Propun pe d-nul Bogdan din partea UNPR. 
d-nul consilier Dudaş: Propun pe d-nul Bodnariu din partea PSD. 
d-nul consilier Bogdan: Întrucât PNL şi ALDE nu şi-au desemnat un 
reprezentant, care  să fie propus pentru comisie, retrag acest proiect de pe 
ordinea de zi. 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE 
ÎNCHIRIERE NR.164/04.06.2018. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
D-nul preşedinte Bodnariu supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind 
aprobat cu 10 voturi pentru( Barna,Bodnariu, Bogdan, Capra, Ciobotă, Dudaş, 
Fruja, Lihor, Pocioian, Rus), devenind astfel Hotărârea nr.5. 
 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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d-nul consilier Bogdan: Domnule Primar, când se va  putea, vă rog să luaţi în 
calcul posibilitatea de a face nişte coşuri de gunoi pentru staţiile de autobuz. Legat 
de ceea ce am aprobat în luna decembrie vizavi de şcoală, vreau să vă spun că a 
fost luat tot. Ţinând cont de faptul că a fost varicelă la grădiniţă, s-a luat 
hotărârea de a se  face dezinfecţie la toate unităţile de învăţământ. 
d-nul consilier Lihor: Am fost întrebat, ce s-a întâmplat cu procesele în care a 
fost implicată Primăria. Ce s-a întâmplat în procesul cu Ţolan? 
d-nul Primar: Cu Ţolan am pierdut, am făcut apel. 
d-nul consilier Lihor: Mai am o întrebare legată de cei care au animale, dacă s-a 
rezolvat stadiul amenajamentului pastoral. 
d-na secretar: Urmează să îl depunem la DADR, pentru a fi avizat şi apoi vom 
veni cu el în Consiliul Local pentru a fi aprobat. 
d-nul consilier Barna: Pentru planul de achiziţii şi pentru bugetul care urmează 
a fi aprobat, aş propune, referitor la parcul unde este scena, să fie amenajat. 

 
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 

lucrările şedinţei ordinare din data de 09.01.2019, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal.  
 
 
                Preşedinte de şedinţă,      Avizat de legalitate, 
                     Bodnariu Sorin                            Secretar Brîndaş Lavinia 


