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PROCES – VERBAL 
                                                     Încheiat azi 28.06.2021 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
                                                    Şedinţa începe la ora 16.00 
 

Dl Boca 
- Dragi  colegi, bună ziua și bine ați venit de data aceasta în format fizic la ședința ordinară a 

Consiliului local Mediaș de astăzi 28.06.2021! 
- Să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat al României. 
- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar general 
 - Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 28.06.2021, este statutară, fiind prezenți un număr de 16 

consilieri din totalul de 20.   
- Lipsesc:dna Suciu, dl Crișan, dl Tănase și dl Macaveiu. 
- Şedinţa de astăzi, 28 iunie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 812/22.06.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 28.06.2021, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 22.06.2021, s-a completat proiectul ordinii de zi prin 

Dispoziția Primarului cu nr. 822/25.06.2021 cu 1 punct și 1 informare astfel:  
Pct. nr. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Mediaș nr. 6/2013 - 

”privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş a imobilului situat 
administrativ în Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 - pavilioanele S+S2”, cu modificările 
și completările ulterioare și 
 Adresa nr. 11988/28.06.2021 a Direcției Economice privind răspunsul către Asociația pentru 
Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 16 puncte și 3 informări.   
- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun la vot procesul-

verbal al şedinţei  extraordinare din data de 22.06.2021. 
- Sunt observaţii cu privire la acest proces-verbal? 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul-verbal. 
-  Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Boca Teofil 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

 - Mulțumesc! 
Dl Boca 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
Dl Boca 
 - Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 16 de puncte și 3 informări. 

- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
- Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate. 

Dl Boca 
 - Înainte de a intra în dezbateri dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua cuvântul la 
punctul diverse? Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare 
al consiliului local timpul alocat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui proiect de hotărâre sau a 
unei probleme înscrise pe ordinea de zi este de 3 minute. 
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- De asemenea la dezbaterea unui proiect de hotărâre sau problemă înscrisă pe ordinea de zi un 
consilier poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează obiectul dezbaterii. 

- Se înscrie cineva la cuvânt ? 
- Constat că nu. 
- Dacă dintre cei prezenţi în sală doresc să ia cuvântul la punctul „Diverse”. Şi în acest caz timpul 

alocat fiecărui vorbitor este de 3 minute, cu dreptul la o singură intervenţie.  
- Deci se înscrie: dl Varga Ștefan, Faghiura Susana, Puczi Jozef. 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi.  

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mediaș. 
Dl  Boca 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2 – aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Dacă  nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru?Împotrivă? Abțineri? 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. Mediaș nr.371/2020 – privind 
stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2021 la S.C PIAȚA PRIM-COM S.A Mediaș. 
Dl  Boca 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia nr. 2 – aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt. 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru?Împotrivă? Abțineri? 

 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

3. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor depuse de către SC Automecanica SA 
referitoare la acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea 
investițiilor inițiale în parcul industrial din Mediaș. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă 

la vot (dl Cotei Mihai), care nu va participa nici la votul în plen. 
Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii? 

- Constat că nu sunt.  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl Cotei 
Mihai Gheorghe). 
 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Mediaș a unui bun, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia  nr. 3  -  aviz favorabil.  
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Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art.1 și art.2 

din Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr.147/2021 privind modificarea valorii obiectivului de 
investiție ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian). 
 
6. Proiect de hotărâre privind  constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității 

achiziționării unui imobil situat administrativ în Ighișu Nou sat aparținător Municipiului Mediaș 
(fostul Cămin Cultural), str. Școlii nr.35. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
- Propunerile făcute în ședințele comisiilor de specialitate, pentru grupul consilierilor PNL sunt: 

- Dl Sima Dan – membru;                             dl Cotei Mihai-Gheorghe – supleant; 
- Dl Boca Teofil – membru;                          dl Dobai Paul-Adrian – supleant; 
- Dl Toderici Marius-Ioan – membru;          dl Oprișor Bogdan Ionuț – supleant; 

 
        -  Dacă mai sunt și alte propuneri? 
        -  Dacă nu mai sunt și alte propuneri, invit consilierii locali să-și exprime votul secret, prin buletine 
de vot. 
 
       - Se ia o pauză pentru întrunirea comisiei de validare.  
 
       -  Comisia de validare dă citire Procesului-verbal privind rezultatul voturilor exprimate secret pentru       
proiectul de hotărâre. 
Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre. 
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 
7. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil.  
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Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei  cu  persoanele căsătorite care  formează 
familii  cu  domiciliul în   Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de 
ani de căsătorie  în cursul anului  2021. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea 
Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA 
din data de 14.07.2021. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Dl Cotei 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 
 - Să se consemneze că dl Tulinschi nu participă la vot. 
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru”, 1 abținere (dl Bordi Lucian) și 1 consilier local 
nu participă la vot (dl Tulinschi Alexandru-Simion) 
 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Devizului general rezultat în urma procedurilor 
de achiziții de lucrări/servicii  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian și dl Preda Ionuț 
Cătălin)  

 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 98/2019 privind 

aprobarea proiectului “Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” 
cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt . 
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 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian și dl Preda Ionuț 
Cătălin)  

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico 

- economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
              Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt observații,  
 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma 
actualizată iulie 2015. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil. 4 voturi ”pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca) 
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Bordi Lucian) 
 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire 
locuință” str. Binder Bubi  fn. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire 
platformă betonată, amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului fn. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Mediaș nr. 6/2013 - ”privind 
darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş a imobilului situat administrativ în 
Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 - pavilioanele S+S2”, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Dl Boca 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu. 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Cine este pentru ?Împotrivă? Abțineri? 
- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

Dl Boca 
 - Mai sunt cele 3 informări:  
 - Adresa nr. 9775/26.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș, a Asociației pentru 
Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș 
 - Adresa nr. SB-10053/15.06.2021  a Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu. 
 - Adresa nr. 11988/28.06.2021 a Direcției Economice privind răspunsul către Asociația pentru 
protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș. 
              - Întrebări? 
  - Dacă nu sunt observații cu privire la  aceste informări, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, 
respectiv, punctul ”Diverese”. 
 - S-au înscris 3 cetățeni. 
 - Dl Varga Ștefan aveți cuvântul. Vă reamintesc că aveți 3 minute la dispoziție. 
Dl Varga Ștefan 
 - Eu sunt Varga Ștefan de pe 1 Mai. 
 - Vreau să vă aduc la cunoștință, e un dezastru la noi în curte. De ani de zile, tot fac cereri, primesc 
la cererile respective același răspuns. Și acum 7 ani, și acum 4 ani și de data asta, același răspuns, că se face 
dar nu știm când și cum și ce. Parcă-i apă de ploaie, aia nu face nici rău nici bine, exact așa-i și hârtia 
aceasta. Noi suntem stresați tot timpul. Numai acum de 3 ori în două săptămâni am avut apă în curte. 
Dumnealui are poze pe telefon, poate să vă arate. La fel ne spune că de la streașină intră în beciurile alea, dar 
e un dezastru. Oamenii care vin de la Gospodăria Comunală, care fac reparații, nu sunt competenți să facă 
instalații moderne cum se cere astăzi. 
 - Eu propun ca primăria să ia în serios treaba asta și să pună un furnizor, o firmă ceva să ne facă 
rapid lucrarea. Ei vin cu 2-3 oameni, sapă 1m-2m de șanț, pleacă, iară vin, exact o lună jumate a durat de o 
legat 4 legături în curte la oameni, mai sunt de legat încă 3, anul trecut o legat 7, așa că, asta cu apa potabilă 
poate se rezolvă, dar canalizarea lasă de dorit. Nu-i așa cum spun ei că, canalizarea o oprit-o din cauza la 
Armax. Noi nu am avut legătură, apa noastră curgea canalizarea, direct afară în strada Carpați, pe lângă 
piață. Era, dacă vă amintiți o străduță unde o fost piața rușilor, pe acolo era și o mers bine atâția ani. Dar dacă 
s-au demolat construcțiile, au scos afară canalizările, am rămas în aer. La fel cu, sunt și 5 fose de scoate 
mizeria, când vin, când nu vin. Iasă afară, aicea e o greutate extraordinar de mare, tot am îngăduit că se va 
face canalizarea modernă cum o făcut dincolo de Carpați în străduța aia, Claudiu și nu știu, Albert sau cum îl 
cheamă, în străduța aia s-o făcut niște lucrări moderne și ca lumea. 
 - La fel în față la mall-ul ăsta care e acuma, sunt două pompe. Alea nu răzbesc să scoată apa în 
momentele când apa pluvială se ridică la 1 m în curte. 
 - Vă rugăm foarte mult să ni se facă și nouă această canalizare. Eu, părerea mea, dacă se poate să se 
treacă la conducta principală, nu pe Carpați afară, să o scoată că este metodă, în spate după clădirea în care 
stau eu Emailul o făcut niște conducte mari puternice, de canalizare, să se facă să intrăm pe acolo. Nu știu 
proiectul cum e, cum s-o făcut, am văzut lucrarea anul trecut, au făcut-o Emailul. Dacă nu în partea astalaltă 
unde au cumpărat domnii Armaxul să intre în conducta aia mare principală. Carpați-ul e mai sus ca noi. Nu 
știu, oamenii ăștia de la Apa Târnavei Mari au niște ingineri competenți în treburile astea? De când a plecat 
Stan au venit tot felul de inginerași care nu știu se pricep sau nu se pricep dar văd că nu au luat nicio măsură 
niciodată. 
 - Atât am avut de spus. 
Dl Boca 
 - Vă mulțumim dl Varga! 
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Dl Jozef 
 - Bună ziua! 

- Mă numesc Josef. Locuiesc de 35 ani în această minunată curte unde am luptat din copilărie cu 
vecinii mei să întreținem această curte frumoasă. Nici nu am cuvinte, așa rănit sunt și mi-e rușine să stau în 
fața dumneavoastră, credeți-mă  dl primar. Noi ne cunoaștem dl primar, prin alte, în fine. 
 - Am fosi inuntat de n - ori în casă, eu nu pot mânca în casa mea, pute a hoit, pereții mi-s varză, am 
datorii în bancă, am schimbat mobila de n - ori în casa mea. Și acuma dacă veniți să vedeți ce am. Am și o 
filmare cum arată casa, cum trăiesc cu familia mea. Pentru ce? Pentru 10-20 m de tub ce ni s-a stricat? Avem 
tineret în curte, copilași mici care iasă afară în curte dl primar, și pun mâna în rahat. 
Dl primar 
 - Vin acum să văd. 
Dl Josef 
 - Chiar vă rog să veniți. Să vedeți ce dezastru. Pivnița mea e plină la 2 m de apă din canale, pereții 
mei îs dezastru, pute casa mea, am schimbat de n-ori, vă rog să mă credeți, am datorii la bancă. Am schimbat 
parchet, acum vreau să schim iarăși, dar ce să mai pun în casă? Se înfiltrează sus pe perete, mi-e mucegăit 
tot, am o soție bolnavă, am rămas doar noi doi pe lumea asta, dl primar. Trebuie să ne îngrijim, avem o 
anumită vârstă. Nu mai pot, eu acuma am venit de la servici. Am o muncă destul de grea. Am și o vârstă. 
Tratamentul ne costă foarte mulți bani inclusiv și pe mine și pe soția mea. Am cu inima, am tensiune, soția, 
astmă, multe. Nu putem dormi, nu putem manca în casa noastră, dl primar. Sunt chiriaș, da sunt chiriaș. Sunt 
la zi, puteți să mă verificați, îmi plătesc tot. Nu mai răzbesc, băncile îmi bate în cap fiindcă nu răzbesc să-mi 
plătesc banca, fiincă aceleași probleme le am. An de an îmi pute casa, nopțile nu pot dormi. 
Dl primar 
 - A cui e locuința? 
Dl Josef 
 - A primăriei. Eu nu am reușit să cumpăr locuința fiindcă am trecut printr-o perioadă foarte grea. Mai 
mulți din familia noastră decedați, în fine. 
 - E socială cred că. A primăriei, nici nu știu credeți-mă, că acuma nu gândesc bine. A primăriei, eu 
știu că plătesc aicea. 
Dl primar 
 - Ați făcut vreo cerere la Primărie în care să sesizați aceste probleme? 
Dl Josef 
 - Am fost la dna Oancea, mi s-a zis, mă scuzați că vă deranjez, vă întrerup, am avut depus la dna 
Oancea, mi s-a zis că dacă nu-mi convine să-mi cumpăr locuință. Dna Oancea, chiar aici am fost. Nu am 
nimic să vă dovedesc că am fost. 
 - Deci am fost primit, am discutat și mi s-a zis, dacă nu-ți convine, vă pot arăta 2 secunde să vedeți? 
Dl primar 
 - Vă rog să-mi arătați adresa pe care ați făcut-o la primărie. 
Dl Josef 
 - Nu știu, credeți-mă, au trecut și ani, am fost. La mine în pivniță tot timpul sunt așa canalele. Și 
atunci când e secetă la mine există așa ceva. 
Dl Varga 
 - Dl primar, cât sunt de necăjiți oamenii să veniți să vedeți cum și-au tencuit exterioarele, cum și-au 
făcut, oamenii și-au făcut datoria chiar dacă sunt chiriașii statului, dar lasă de dorit canalizarea, ăsta e punctul 
nostru principal, canalizarea.  
Dl Boca 
 - Mulțumim! Vă rog să-i dați microfonul și doamnei. 
Dna Faghiura 
 - Dl primar, eu atâta am o dorință ca să veniți să ne rezolvați și pe noi.  
Dl primar 
 - Dar tot acolo locuiți? 
Dna Faghiura 
 - Tot acolo. 
 - Mai bine să veniți dl primar. 
 - Vă mulțumesc! 
Dl Boca 
 - Vă mulțumim și noi! 
 - Dacă mai sunt și alte intervenții? 
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 - Dacă nu, declar ședința închisă. 
 - Vă mulțumesc dragi colegi și vă doresc o după-amiază plăcută! 

 
În urma ședinței, dl Primar Gheorghe Roman s-a deplasat la cetățenii care domiciliază pe strada 1 

Mai pentru a verifica situația de pe teren în vederea remedierii problemelor.  
 

                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1640. 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
               Boca Teofil                                                                    Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


