PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 21.12.2016, cu ocazia şedinţei de indata a Consiliului Local Şelimbăr.
Şedinţa a fost convocată de primarul comunei Şelimbăr, d-nul Grecu Marius, prin
Dispoziţie a Primarului.
La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri, (domnii Popa Ioan Lucian si Mustata Nicolae Pavel
sunt absenti motivati). Consiliul a fost convocat conform convocatorului înregistrat sub nr.
35696/21.12.2016, si a invitaţiilor la şedinţa de indata din data de 21.12.2016, conform art. 39
alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
Domnul primar arată că a convocat şedinţa din data de 20.12.2016 cu următoarea ordine
de zi:
1. PROIECT DE HOTARARE, initiat de primar, privind aprobarea Regulamentului de
serviciu al compartimentului de administrare a domeniului public si privat din cadrul
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA
DON/IEMULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: PROIECT DE HOTARARE, initiat de primar,
privind aprobarea Regulamentului de serviciu al compartimentului de administrare a
domeniului public si privat din cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA DON/IEMULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Se prezintă raportul de specialitate prin care se constată aprobarii Regulamentului de
serviciu al compartimentului de administrare a domeniului public si privat din cadrul
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA
DON/IEMULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Se prezintă proiectul de hotărâre , initiat de primar, privind aprobarea Regulamentului de
serviciu al compartimentului de administrare a domeniului public si privat din cadrul
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA
DON/IEMULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, proiect care a primit avizul favorabil al
comisiei de specialitate nr. 2
Se da citire ordinii de zi.
Dl. Primar: Ieri ati fost la sedinta toata lumea?
Dl. Hordobet: Da am discutat si ieri.
Dl. Primar: Ideea era ca la initiativa d-nei secretar s-a facut avizul…
Dl. Preuteasa:Regulamentul.
Dl. Primar Regulamentul pentru ca aveam doar regulamentul de organizare si functionare al
serviciului si al patinoarului si atunci a trebuit facut si regulamentul acesta intern.
Dl. Grecu Ioan Mircea: La regulamentul intern , intrebare sau mai multe intrebari, domnul Filip
ieri a venit cu o gramada de legi…..
Dl. Botezatu: O singura lege.
Dl. Grecu: Sau, nu cred, cred ca a fost 70, 50, 71
Dl. Primar: Ordonanta 71.
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Dl. Grecu Ioan Mircea: Au fost cateva, vreau sa stiu daca le putem avea si astazi sa putem sa
facem lucrurile corect, sa nu…
Dl. Botezatu: Din punctul meu de vedere nu le am astazi, acum o intreb pe doamna secretar…
D-na Secretar: O am aici, v-o aduc..
Dl. Primar: Acum problema, problema acestui regulment inglobeaza mai multe legi si
ordonante deci nu e. Regulamentul asta nu e pliat pe 71. Era o solicitare.
D-na Secretar: Ba este, domnul primar este prevedere legala in Ordonanta 71 in care se zice ca
consiliul local aproba caietul de sarcini si regulamentul de serviciu. Asta la articolul 10, la
articolul 11, 12 tot asa se aproba si se functioneaza serviciul in baza unui regulament de
organizare si functionare.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Bun deci daca se incadreaza in tot ce s-a spus atunci..
Dl. Hordobet: Da.
Dl. Tamaian: Prima intrebare vreau sa o adresez doamnei secretare si a doua domnului
presedinte de sedinta, o sa le pun pe ambele si pe e urma o sa astept raspuns, forma acestei
sedinte este de indata si din ce stiu eu sedintele de indata se fac doar pentru calamitati, foc sau
alte lucruri extrem de grave si urgente. Am inteles natura timpului ca suntem inainte de craciun
si trebuie sa o rezolvam cumva dar sa fim totusi iar in litera legii si sa putem sa facem o sedinta
de indata pentru acest subiect adica daca este legal acest lucru si daca acest lucru trebuie sa fie
asumat de noi adica noi facem o sedinta de indata nu suntem platiti pentru ea intradevar asta e
un lucru bun dar este legal ca o sedinta de indata sa aibe subiectul regulament de serviciu si a
doua intrebare cum am facut un serviciu in lipsa prezentului regulament. Adica e o problema de
cronologie. Dumneavoastra am inteles ieri de la colegul meu Filip ca ati infiintat un serviciu dar
regulamentul nu exista ieri.
Dl. Hordobet: Era ieri. A fost.
Dl. Tamaian: Acest regulment care il avem noi astazi in mana nu ar fi existat ieri.
Dl. Botezatu: A fost regulamentul patinoarului.
Dl. Savu: Tocmai de asta am facut sedinta azi.
Dl. Tamaian: Pai da dar atunci trebuia sa infiintezi astazi serviciul. Deci dumneavoastra ati
infiintat ceva care lipseau niste elemente legale. As astepta raspuns pentru, de sedinta de la
domnul presedinte de sedinta si pentru restul intrebarilor de la doamna secretar.
Dl. Hordobet: Deci cunosti foarte bine de ce ne-am intalnit astazi, deoarece domnul Filip a venit
cu niste mici lacune care erau prevazute in contractsi astazi doamna secretar le-a pus frumos la ,
in dispozitie sip e regulamentul de seprviciu, le-am adus in fata dumneavoastra .
Dl. Tamaian: De ce contract vorbim, ca nu stim.
Dl. Botezatu: Nu este vorba de nici un contract era vorba doar de infiintarea serviciului, de
ordonanta 71/2002 si ordonanta respective prevede ca la infiintarea respectivului serviciu sa
existe caiet de sarcini si regulamentde serviciu. In alta ordine de idei adresez doamnei secretar
ointrebare, am citit acest regulament pe scurt din cate vad reglementeaza doar relatiile intre
angajat si angajator dar nu functionarea serviciului in sine, nu prevede o organigrama nu
prevede o ierarhizare a functilor in respectivul serviciu. Un regulament de serviciu..
Dl. Primar: Organigrama a fost ieri.
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Dl. Botezatu: 2 secunde, regulamentul e regulament, organigrama e organigrama aia era alta
poveste, deci un regulament trebuie sa fie mult mai complex sa aducem, nu stiu daca aveti vreu
regulament al unui srviciu dorim sa vedem .
Dl. Grecu Ioan Mircea: Dar este, ieri a fost un regulament…
Dl. Botezatu: Nu, nu. Nu
Dl. Tamaian: In asta trebuie sa se include si organigrama.
Dl. Botezatu: Trebuie sa se include multe lucruri in acest regulament, nu relatia angajat
angajator, ca de fapt aici e, singurul lucru care il reglementeaza este relatia intre angajat si
angajator, relatiile de munca, nu e regulamentul serviciului.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Si nu asta ati specificat ieri, ca asta vrei? Ca nu sti
Dl. Botezatu: Nu ce vreau eu, ce cere legea, regulament de serviciu.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Corect, asa este correct.
Dl. Botezatu: Cred ca nu faci diferenta domnul Grecu
Dl Grecu Ioan Mircea: Acelasi lucru l-ai cerut dupa lege, da?
Dl. Botezatu: Regulament de serviciu.
Dl. Tamaian: Domnul Filip nu a cerut nimic.
Dl. Botezatu: Legea cere.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Nu a cerut domnul Filip nimic, a cerut soacramea.
Dl. Botezatu: Legea.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Nu domnul Filip soacramea, a fost aici si a cerut ea.
Dl. Botezatu: Inseamna a pe soacra dumneavoastra o cheama Ordonanta 71.
Dl. Tamaian: Eu zic sa pastram sedinta in ….
Dl. Grecu Ioan Mircea: Serios.
Dl. Tamaian: In limitele….. inainte de sedinta putem discuta cum vrem.
Dl. Grecu Ioan Mircea: O dam asa daca asa vreti.
Dl. Tamaian: Nu, eu intreb un singur lucru pe doamna secretar si am adresat intrebarea , cum sa infiintat un serviciu in lipsa prezentului, nu stiu daca e bun sau rau ca nu am avut timp sa il
citesc, nu ma ajuta nici lumina si timpul si 2 daca sedinta care o avem acum este acel tip de
sedinta care poate sa serveasca acestui scop.
Dl. Savu: Ii schimbam titlul atunci o facem extrordinara.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Sedinta noi am convocat-o.
Dl. Primar: Sedinta, Ionut, a fost anuntata ieri
Dl. Grecu Ioan Mircea: Cu acordul tuturor
Dl. Savu: Acum mai conteaza titlul?
Dl. Tamaian: Conteaza.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Noi ne-am hotarart si am zis ca vrem, nu stiu ce o mai dam la intors.
Dl. Tamaian: Faceti o sedinta aici care nu e in baza legii si repet
Dl. Savu: Ne rugam sa fie un cutremur.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Facem nu faceti.
Dl. Tamaian: Faceti eu nu o sa votez deschiderea prezentei sedinte, pentru ca nu am cum sa imi
dau votul pentru asa ceva atata timp cat ea se ocupa de calamitati si intreb punctul de vedere dar
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vad ca nu o lasati pe doamna secretar nici cum sa imi dea un raspuns. Va speriati de raspunsul
care are sa mi-l dea sau de ce nu vreti sa …
Dl. Preuteasa: Am o intrebare
Dl. Hordobet: Daca doriti neaparat o punem extraordinara, daca va deranjeaza cuvantul de
indata.
Dl. Botezatu: Nu se poate pune extraordinara ca nu respecta regulamentul care l-am aprobat
Dl. Sandru: Am convocat-o ca de indata, deci daca mai facem una.
Dl. Savu: Da mai facem, mai facem.
Dl. Preuteasa: Din ce retin in prezentul mandate, am mai avut o sedinta de indata…
Dl. Hordobet: Da.
Dl. Preuteasa: Acum vreo cat? O luna? Si intrebare pentru toti consilierii retineti cumva …
Dl. Tamaian: Subiectul?
Dl. Preuteasa: Da.
Dl. Tamaian: Subiectul nu il retin la momentul asta, sigur nu era o calamitate, asta va spun clar
Dl. Primar: Prelungire taxa.
Se porta discutii intre consilieri.
Dl. Preuteasa: Si atunci precedentul ca te-am auzit discutand si cu Doru.
Dl. Tamaian: Daca am facut o data o greseala si eu si mai stiu cateva care mi s-au servit si le-am
facut, nu ma face sa mai fac inca o data. Mi s-au mai servit niste greseliin consiliul acesta si leam facut, asta e imi asum, daca le gasiti intrati pee le. Dar le stiu, le-am facut toti. .
Dl. Preuteasa: Nu. Le-am facut toti colegiiaici.
Dl. Botezatu: Rugamintea noastra este urmatoarea, este doamna secretar, vrem sa o ascultam pe
dansa.
Dl. Tamaian: Sa auzim raspunsul. Ca pana la urma de la dumneavoastra vroiam sa primesc
raspuns.
D-na Secretar: Cred ca intrebarea trebuia sa i-o adresati domnului primar ca dansul convoaca de
indata.
Dl. Tamaian: Parerea juridical de la dumneavoastra vreau sa o aflu.
D-na Secretar: Numai un pic, ca completez.Avand in vedere ca ieri in plen am ajuns la aceasta
concluzie sa o facem astazi si sa fie de indata, deci a fost…
Dl. Hordobet: Toti am fost de accord.
D-na Secretar: A fost de accord toata lumea. Intradevar sedintele de indata se fac pentru
probleme cu caracter urgent. Sedintele cu caracter de indata trebuie sa aibe la baza niste
proiecte de hotarari care trebuie sa fie prezentate si ele la compartimentul de administratie
publica locala si aici aveti un vid legislativ. Ati prevazut in regulament cu 5 zile inainte de
ordinare cu 2 zile inainte de extraordinare la de indata nu este prevazut, asa incat proiectul de
hotarare de ieri l-am primit in cadrul sedintei.
Dl. Tamaian: Da.
D-na Secretar: Sa imi exprim un punct de vedere in ceea ce priveste legalitatea. Cand s-a
inceput sedinta se lucre la regulamente la tot, am spus in mod expres trebuie sa contina caietul
de sarcini, regulamentul de serviciu, regulamentul de organizare si functionare. Intradevar am
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recunoscut ieri in cadrul sedintei ca nu mi s-a prezentat regulamentul de serviciu. Dar
regulamentul de organizare si functionare este, are organigrama .
Dl. Botezatu: Al patinoarului
Dl. Oana: Al serviciului gospodaresc
D-na Secretar: Cu activitate de patinoar si tocmai sa exprimat ca se va face cel mare la anul
cand se iau toate obiectivele, putem adduce daca e nevoie.
D-na Secretar: Am inteles ca din cauza mea s-a intarziat si s-a ajuns la aceasta problema
urgenta. Nu vad cum.
Dl. Tamaian: Explicati.
Dl. Sandru: Nu, nu s-a inteles, cine a insinuat?
D-na Secretar: Eu asa am inteles ca din cauza mea nu s-a putut adopta.
Dl. Sandru: Dumneavoastra ati explicat clar, bine ca ati spus si nu .
D-na Secretar: Si nu vreau sa fie.
Dl. Sandru: Si cineva din, Ioana sau nu stiu care…
Dl. Primar: Deci numai un pic sa, numai un pic sa lamurim.
Dl. Oana: A neglijat sa puna regulamentul la dosar.
Dl. Primar: Deci in data de 28 noiembrie pana la ora 4 s-au solicitat toate proiectele pentru
sedinta ordinara care trebuia sa aiba loc in data de 9 decembrie.
Dl. Tamaian: Corect.
Dl. Primar: Corect sau nu pana aici? In data de 28 sau 29
Dl. Hordobet: Domnul Ionut.
Dl. Primar: La ora 4a fost trimis catre compartimentul juridic proiectul de hotarare asa cum lam gandit eu initial , prin serviciu, deci de 3 saptamani de zile eu zic ca puteam sa aflu, nu
inainte sa convoc sedinta ca proiectul respective nu este bun. Deci ala nu cred ca trebuia sa
ajunga nici la achizitii, nici la ciuclea. Era un proiect de hotarare care trebuia analizat de
personal de specialitate sa mi se comunica lucrul asta. Eu asa consider.
D-na Secretar: Si nu v-am spus?
Dl. Primar: Si nu v-a acuzat nimeni , da, m-ati anuntat cu o zi inainte de sedinta de consiliu.
D-na Secretar: Dl. Primar
Dl. Primar: Inainte de sedinta ca nu se poate..
D-na Secretar: Nu e adevarat.
Dl. Primar: Ordinea de zi
D-na Secretar: Nu e adevarat. Cu doamna Vice cand v-am primit acel regulament am vorbit,
deci era vorba de un regulament care il putem prezenta si citi, aprobau niste preturi..
Dl. Primar: Mie imi place… sa ….in fata lui Dumnezeu ca e saptamana de inaintea Craciunului.
Deci eu va relatez exact cum s-a intamplat. Dumneavoastra daca aveti o alta sustinere, nu stiu
regulamentul ala a ajuns la dumneavoastra pana la urma, pentru ca Alexandra umbla ca nu mai
primeste proiecte ca e ora 4 in 28 sau 29.
D-soara Necsuleu: Se termina programul la ora 4.
Dl. Primar: Program era pana la 5… ca atunci trebuia sa facem…..sa…..recuperam….era deja
dispozitia.
D-na Secretar: Luni mi l-a prezentat, un regulament care nu era legal domnul primar.
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Dl Primar:Deci eu aduc, foarte bine nu era legal aia trebuia sa imi transmiteti in secunda 2, deci
proiectele de hotarari parerea mea ca trebuie sa ajunga la compartimentul de specialitate sa mi
se transmita ca nu este un proiect legal.
D-na Secretar: V-am transmis, v-am transmis, domnul primar v-am transmis si impreuna cu
doamna viceprimar in fiecare zi ati fost in birou la mine impreuna cu doamna Cristea care este
de fata
Dl. Primar: Sa convoc sedinta si sa gasesc o varianta , acum hai sa o luam si pe partea cealalta,
idea de a face prin serviciu pana la urma imi apartine dupa anumite consultari, cu alti juristi de
la alte primarii care mi-au spus mai baiatule tu ai un serviciu acolo de ce nu il modifici pe ala .
Nici nu ati avut in calcul varianta asta.
D-na Secretar: Cine v-a dat variant domnul Primar? Cu reorganizarea serviciului?
Dl. Primar: Deci ce bine imi pare ca niciodata nu vin singur la dumneavoastra.
D-na Secretar: Doamna Cristea si doamna vice, cine?
D-na Craciun: Acum o saptamana
Dl. Primar: Inteligibil
D-na Craciun:Am venit sa discutam din nou despre regulament
D-na Secretar: Cand?
D-na Craciun: Acum vreo saptamana.
D-na Secretar: Am fost in concediu medical o saptamana doar luni am venit. Luni, luni ati
venit. Luni saptamana trecuta am venit prima zi. Cand au fost alegerile eu nu am fost.
D-na Craciun: Lunea cealalta, saptamana trecuta
Dl. Oana: De 10 zile
D-na Craciun: Ne-am tot intalnit si sa gasim o varianta, am venit si cu varianta asta cu serviciul,
tineti minte si ati zis ca nu se poate…..
D-na Secretar: Nu eu am zis, ati spus ca prin serviciul de gospodarire comunala, ceea ce nu se
poate desfasura.
D-na Craciun: Ziceam ca sa largim atributile ca sa reusim sa punem si patinoarul acolo, la
momentul ala nu era o varianta, dupa care cand toata lumea a gandit-o peste weekend iar luni
dimineata intradevar dumneavoatra ati zis sa facem.
D-na Secretar: Reorganizare
Dl. Primar: Reorganizare dupa ce eu joi am umblat de nebun pe la Primaria Sibiusi pe la toate
institutiile ca sa ….
D-na Secretar: Dumneavoastra nu trebuie sa umblati domnul primar trebuie sa faceti un proiect
de hotarare.
Dl. Primar:Nici nu trebuia sa umblu. Intra in sarcina mea sa fac ?
D-na Secretar: Proiect de hotarari? Da
Dl. Primar: Sa semnez si de legalitate proiectele? Eu am depus proiectul de hotarare. Exact cum
a functionat piscine la vestem.
D-na Secretar: Si de ce ati depus altul daca era legal?
Dl. Primar: Pai ascultati, exact cum a functionat piscine la vestem si acum doi ani, deci exact
acelasi model am preluat, nu am facut altceva.
Dl. Hordobet: Deci imi pare rau ca s-a ajuns aici.
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Dl. Oana: Si eu vreau sa trecem peste acest moment, nu cred ca a fost de rea intentie cineva, a
fost constructiv.
Dl. Tamaian: Eu nu sunt lamurit.
Dl. Oana: Cu ce nu esti lamurit?
Dl. Tamian:Ca nu am primit raspunsul. Ce ati facut voi ieri era legal ori ba. Ce ati facut voi ieri
un serviciu era legal ori ba.Asta intreb pe romaneste da ori ba.
D-a Secretar: Da.
Dl. Tamaian: Ca sa nu ne mai invartim in jurul cozii.
D-na Secretar: Prin hotararea de ieri s-a reorganizat serviciul motivat de faptul ca serviciul de
gospodarire comunala nu mai are activitate de gunoi, nu mai are activitate de introducere de apa
si canalizare, nu mai e nevoie de tot personalul sa se ocupe de acele activitati atunci s-a
reoganizat servicul pe anumite compartimente. Pe compartimentul de gospodarire comunala,
transport si administrarea domeniului public si privat.
Dl. Sandru: Deci este legal da, s-a facut…
D-na Secretar: Este legal, s-a aprobat caietul de sarcini, s-a aprobat regulamentul de organizare
si functionare doar acest regulament de serviciu nu era. Infiintarea sau reorganizarea serviciului
se poate face prin hotarare a consiliului local.
Dl. Tamaian: Si este legal ca asta il am dupa o zi, deci chronologic…
D-na Secretar: Da
Dl. Tamaian: Deci mi s-a raspuns la intrebare. Mai ramane sedinta de fata e de indata.
Dl. Hordobet: Pai este legala pentru ca s-a spus doamna secretaraca este mai putin de 12 ore
Dl. Tamaian: Nu, este legala pentru ca ati fost voi de acord.
Dl. Savu: Cu acordul nostrum este legala.
Dl. Tamaian: Este legala ca ati fost voi de acord nu ca este in litera legii, litera legii este ca
pentru..
Dl. Hordobet: Deci trebuia sa fie anunta inainte cu 2 zile, nu? Daca ieri a fost…
Dl. Tamaian: Daca este extraordinara
Dl. Hordobet: Daca e de indata e mai putin de 24 de ore…
Dl. Tamaian: Bun si de indata se ocupa de altceva.
Dl. Hordobet: Pai si daca asa s-a intamplat acum, e o urgenta..
Dl. Tamaian: Care urgenta?
Dl. Oana: Am considerat noi ca este urgenta.
Dl. Hordobet: Dar patinoarul ala vrei sa ii mai dam drumul sau nu Tamaian sau copilasii vrei sa
se…
Dl. Oana: La extraordinara trebuiau sa treaca 2 zile sa o convoace asa spune regulamentul.
Dl. Tamaian: Vad ca mergeti pe lucruri sentimentale aici, eu vin si intreb, de cand sunteti
primar ales stiati de patinoar?
Dl. Primar: Ce anume?
Dl. Tamaian: De cand sunteti primar, stiati…
Dl. Primar: Nu sunt la un interogatoriu, daca...
Dl. Tamaian: Daca se stia de patinoar eu consider ca nu sunteti vinovat absolut deloc daca ati
spus institutiei care o conduceti ca vreti patinoar si ei nu si-au facut treaba.
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Dl. Sandru: Nu se stia ca noi am discutat acum 2 luni de zile sa punem intr-o sedinta sa facem
un patinoar.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Vreau sa pun si eu 2 intrebari daca se poate sau una singura ca are
acelasi subiect colegilor Filip si Ionut, s-a venit in sedinta de ieri si in sedinta de astazi dup ace
amandoi ati stiut de ceea ce vrem sa facem si de faptul ce hotarari s-au luat aici, ieri ati venit cu
o lege pentru a baga bete in roata astazi ati venit cu alte sicane dupa ce stiati, ascutatima sa
termin, da
Dl. Botezatu: Vreau dreptul la replica.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Si pe urma imi dati replica, da ok? Vreau sa stiu urmatorul lucru vreti sa
lucrati pentru comuna si pentru binele mers al comunei?sau vreti sa bagati tot timpul cate o
stramba?
Dl. Botezatu: Domnul consilier nu am venit cu o lege sa bag bete in roata , legea in baza caruia
se infiinteaza respectivul serviciu, se reorganizeaza toata treaba, nu este o lege cu care am venit
eu asa de dragul de a veni si a povesti aici este legea care a fost invocata….
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Botezatu: Cand am primit proiectul domnul consilier?
Dl. Grecu Ioan Mircea: Ieri l-ati primit.
Dl. Botezatu: De ce nu l-am avut la mapa inainte cu o saptamana?Da? Inainte cu 5 zile sa avem
timp sa studiem?
Dl. Grecu Ioan Mircea: Ca nu am avut mapa.
Dl. Botezatu: Pai nu am avut mapele pentru ca proiectul a fost introdus foarte tarziu ceea ce nu
este vina mea. Degeaba face masa, iar legea pe care o invoc este legea pe care o invoca
proiectul de hotarare in motivare.
Dl. Grecu IOan Mircea: Daca vreti sa faceti lucrurile sa functioneze…
Dl. Botezatu: Ordonanta 71, eu doresc sa se facapentru comunitate..
Dl. Grecu Ioan Mircea: Domnul Filip…
Dl. Botezatu: Sa se faca legal si cu locgica
Dl. Grecu Ioan Mircea: Daca nu
Dl. Botezatu: Si cu logica legala
Dl. Grecu Ioan Mircea: Functioneze…
Dl. Botezatu: Nu facute dupa ureche si cum spune domnul primar ca ne asumam, ne asumam pe
semnatura altora
Dl. Grecu Ioan Mircea: Sa se faca lucrurile dupa lege…nu veniti dupa ce lucrurile sunt facute..
Dl. Botezatu: O sa merg si va anunt pe aceasta cale ca o sa merg la institutile abilitate si o s acer
un punct de vedere vis-à-vis de infiintarea acestui serviciu si vis-à-vis de tot ce s-a intamplat in
Consiliul local din punct de vedere legal si atunci sa vedem care este situatia.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Din punctul meu de vedere va dau dreptate dar daca o faceati asa cum
trebuia, atunci dovedeati faptul ca vreti sa faceti numai pentru comunitatea aceasta, pentru care
v-au ales oamenii..
Dl. Botezatu: Domnule draga lasati populismele…
Dl. Grecu Ioan Mircea: La sfarsit sa bagati…
Se poarta discutii intre consilieri.
8

Dl. Primar: Daca vroiam sa nu respectati legea patinoarul functiona si era plin de oameni acolo,
esti de acord cu mine?
Dl. Botezatu: Domnul primar nici nu are sens sa discutam deci in primul si in primul rand tot
cee ce inseamna patinoara fost facut pe mare viteza, pe mare graba desi se stia de foarte mult
timp, cred ca lucrurile astea trebuiau gandite din timp, facute din timp, hotarate intre noi din
timp, gasit temeiul legal si facutein acord cu tooata lumea.
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Botezatu: Iar vis-à-vis de regulament domnul presedinte tin sa va repet un singur lucru,
reglementeaza niste relatii intre angajat si angajator, nici decum serviciu.
Dl. Tamaian: Noua ni se prezinta domnul Grecu in permanenta o deschidere si o transparenta
extraordinara si la un moment dat chiar am inceput sa o cred, sincer va spun si dupa care ni se
prezinta niste lucruri putin indoite , va spun de ce sunt nervos cum ca sa ma intelegeti pentru ca
ni s-a introdus intr-o rectificare de buget banii de patinoar la modul golanesc.
Dl. Primar: Ce anume?
Dl. Tamaian: Banii de patinoar
Dl. Primar: Sa iti asume putin ce spui, bine?
Dl. Tamaian: Da imi asum foarte mult.Pentru ca acei bani de patinoarau fost bagati fara sa ni se
spuna, ati stiut ca cand ati facut rectificarea , ati stiut ca veti face patinoar? Domnul Oana.
DL. Oana : Nu. Adumi hartiile sa le vad.
Dl. Primar: Eu scuza-ma ca deja …
Dl. Tamaian: Daca ni se prezinta
Dl. Primar: Deci oferta de inchiriere a patinoarului am discutat-o de sedinta de marti dupamasa,
ai avut-o in mana aici si am zis ca o sa o prindem pe servicii de inchiriere. Punct. Asta am
spus-o din capul locului. Nu poti sa zici Ionut ca …
D-na Craciun: Golanesc
Dl. Tamaian: Da, golanesc pentru ca noua ni s-a bagat o cifra fara sa ni se explice ce e acolo
Dl. Primar: Bine.
Dl. Tamaian: Va spun de acum eu nu o sa mai semnez nici o hartie care implica bani pana nu ni
se explica fiecare litera in parte, ce dracu e in ea.
Dl. Hordobet: Dragi colegi.
Dl. Primar: E dreptul tau sa semnezi sau sa nu semnezi, da?
Dl. Hordobet: Este ultima sedinta de consiliu si sincer in sedinta asta eu ma asteptam sa fie mult
mai frumos, pentru ce vreti sa iesiti pe, pe …
Dl. Primar: Golanesc.
Dl. Hordobet: Pe piata cu asemenea imagini si asemenea vorbe urate?
Dl. Tamaian: Pentru ca noua ni se prezinta …
Dl. Primar: Deci nu ai stiut de patinoar.
Dl. Tamaian: Nu, nu, am stiut si am fost de acord, dar de suma nu.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Tamaian: Am zis in sedinta de marti ca costa patinoarul 22 mii euro si il inchiriem ca de
cumparat ar fi 80 mii euro, asa a fost discutia, da?
Consiliul Local:Da.
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Dl. Tamaian: Si ulterior suma cand am bagat-o , nu a pus nimeni degetul pe ea sa zica asta e
suma de patinoar, nimeni, ni s-a bagat sub nas.
Dl. Primar: Pai cum sa i-o bage….
Dl. Botezatu:2 secunde, L-am mai intrebat pe domnul primar in sedinta daca este nevoie de
autorizatie de construire, l-am intrebat astazi pe domnul arhitect care tocmai a plecat si imi pare
rau ca nu mai este aici daca este nevoie si a spus da este nevoie de autorizatie de construire pe
documentatie simplificata. Tocmai, mai este un aspect , ieri fiind in birou la doamna Cristea,
doamna secretar, am prins o discutie disacuta cu doamna crisatea despre un certificat de
urbanism despre, pai in conditile in care nu este nevoie de autorizatie de construire pentru ce
mai este nevoie de certificat de urbanism?
Dl. Tamaian: Adica suntem dusi de nas, deci eu va spun, nu am nici o problema atata timp cat
suntem transparenti si nu imi este jignita inteligenta , nu am nici o problema cu nimeni, nu am
nici o problema cu nimeni, dar atata timp cat imi este jignita inteligenta , scuzati-ma, trebuie sa
reactionez cam cum stiu eu.
Dl. Savu: Dar cetatenii comunei ce asteapta de la noi practic?
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Savu: Atunci nu ii dam drumul anul asta si incheiem balamucul
Dl. Botezatu: De cat timp e intentia de patinoar?
Dl. Savu: Inteleg dar mai sunt 3 zile si vine craciunul
Dl. Botezatu: Hai sa o facem din timp.
Dl. Tamaian: Din cauza ta am ajuns aici?
Dl. Hasegan: Ionut ajunge cu discutiile ca s-a gresit ca s-a lucrat si nu s-a lucrat corect
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Hordobet: Alo gata.
D-na Craciun: Hello ai o problema cu mine domnul Tamaian?
Dl. Tamaian: Nu, numai ca nu sunteti compatibila.
D-na Craciun: Daca vrei sa imi reposezi ceva
Dl. Tamaian: Numai ca nu sunteti compatibila,atat in rest nu am nici o problema.
D-na Craciun: Asta fi atent ca s-ar pute sa te coste,bine?
Dl. Tamaian: Ce imi faceti?
D-na Craciun: Unde, de ce nu sunt compatibila? De ce nu sunt compatibila?
Dl. Tamaian: Cu o firma pe care o aveti.
D-na Craciun: Esti cumva vreo instanta tu?
Dl. Tamaian: Nu.
D-na Craciun: Atunci tineti gura pana in momentul in care ….
Dl. Tamaian: Nu, sunt un cetatean care pot sa imi iau un extras de la Oficiul registrul comertului
cu o firma activa a dumneavoastra si pot sa va spun ca stiu legea si nu va permite sa aveti si
firma si sa fiti si viceprimar si v-am mai explicat, nu consider ca sunt reprezentat de
viceprimarulacestei comune.
Dl. Primar: V-am rugat un lucru daca aveti razboaie personale sa le purtati ….
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Hordobet: Incercati sa dati dovada de maturitate , sincer, deci …..
10

Dl. Baciu: Pai cum sa nu fi din moment ce jignesti……
Dl. Hordobet: Nu stiam de ce domnul Filip m-a pus pe mine presedinte, stia foarte bine ca ii
vine colegul lui de … si incep acum discutile ca sa ne demonstreze indivizii nostrii
Se poarta discutii intre consilieri.
D-na Craciun: Si da ai dreptate domnule Tamaian trebuia sa ma ocup eu de patinoar.
Dl. Tamaian: Trebuia sa va ocupati dumneavoastra si sa il faceti cap coada.
Dl. Oana: Nu trebuie sa dea un raspuns cu banii de patinoar, au fost trecuti in rectificare si ai
avut mapa. Da sau nu?
Dl. Tamaian: Corect dar nu ni s-a explicat niciodata.
Dl. Oana: Stati putin, Ba v-am lasat pe toti sa vorbiti.
Dl. Hordobet: Dar inscrietiva la cuvant.
Dl. Oana: Mi-am inscris mi-a data cuvantul, Ionut banii pentru patinoar alocati de rectificare au
fost trecuti in mapa, daca ai sesizat trebuia sa vorbesti atunci.
Dl. Tamaian: Pai nu am sesizat ca acum mi-am dat seama.
Dl. Oana: Nu e problema mea sau nu e problema nimanui ca nu ai sesizat. Si am incheiat
subiectul asta. Numai putin
Dl. Tamaian: Cuvantul golanesc
Dl. Oana: Mai asumati-l ca nu ai fost atent, am luat castane din astea destule, dl. Oana ati avut
in mapa, nu e problema mea ca nu ai citit.
Dl. Tamaian: Scuza-ma ca iti spun nu mai traim in vremurile in care ai trait tu.
Dl. Oana: Bine ma dar vreau sa inchei subiectul, ai avut documentele sa te informezi?, Da sau
nu?
Dl. Tamaian: Am avut si nu am fost informat.
Dl. Oana: Gata-te rog frumos.
Dl. Primar: Esti toata ziua prin primarie de ce nu te-ai dus la compartiment sa intrebi?
Dl. Tamaian: Pai nu mi-a dat prin cap
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Oana: Am devenit paranoici toti, noi in loc sa ne vedem de treaba sa realizam ceva intr-un
fel sau altul noi numai cautam intrigi si discutii contrdictoriu. Bine treaba voastra.
Dl. Sandru: Domnilor am vazut cum se duc discutiile vreau sa 2, 2 puncte vreau sa ating Ion
Ratiu zicea ca sa lupt pana la ultima picatura de sange ca sa ai dreptul sa nu fi de acord cu mine
si vreau sa spun la toti consilierii, nimeni nu vine cu adevarul de acasa, ca nu vrei pentru
comunitate , fiecare are si trebuie sa le respectam la fiecare punctele de vedere ca de asta
suntem aici fiecare reprezentam cetatenii , ca nu sunt de acord cu tine foarte bine, asta e
democratia trebuie sa intelegem ca nu trebuie sa gandim toti in aceasi directie. Bun. A doua
problema cred ca e o discutie inutila acum cu patinoarul fiindca stim cu totii adevarul despre
patinoar. Problema cu patinoarul s-a discutat de acum 2,3 luni. Da? Facem un patinoar? Imi
aduc aminte ca am zis prima data sa il facem acolo langa scoala, hai ca il mutam acolo. Am
intrebat pe Marius care e pretul ne-a zis ca 22 de mii de euro, toti am fost de acord, acum s-au
gresit la hartii ca s-au bagat bete in roate , ca cineva a uitat, ca a fost aglomeratie, ca e stres, sunt
6 luni de zile de cand si-a preluat mandatul , trebuie sa intelegem si sa trecem peste asta. Nu ne
apucam acum de tocat, de fapt ce urmarim?
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Dl. Grecu: As vrea sa completez doar la ceea ce spunea domnul Oana si domnul Doru, intre noi
sunt doar 2 consilieri, ca sa nu intram toti in aceasi oala, doar 2 consilieri care nu stiu inca daca
vor ceea ce au vrut de la inceput, sau se trezesc acum, am citit aici ce scrie asa imi pare rau nu
votez.
Dl. Tamaian: Perfect, nu sunt si nici nu imi doresc la momentul asta sa fiu in executiv.
Dl. Botezatu: V-am spus un singur lucru legal da, legal, iar cred ca lucrurile legale se pot face
din timp da, se stie cum a spus si dl. Sandru de 2,3 luni de patinoar, era timp suficient ca sa se
faca, sa ne punem la masa, nu in sedinta, ba e ok, bate cu legea nu bate cu legea si atunci nu
avem nimic impotriva, si noi am fost de acord am zi da ok sa faci patinoar, ce am spus ieri vrei
sa facem metrou, metrou facem dar legal. Atat
Dl. Grecu Ioan Mircea: Sunt de acord cu tine.
Dl. Hordobet: Dl. Filip de ce tot timpul in sedintele de consiliu care sunt filmate veniti sa ,
numai cu intepaturi? Pentru ca daca era fair play din partea dumneavoastra puteti sa ca sunteti
toata ziua in primarie, puteati sa veniti la doamna viceprimar si sa vedeti un pic sa fie toata
sedinta….
Dl. Botezatu: Cand am primit acest regulament?
Dl. Tamaian: Acum.
Dl. Botezatu: Acum. Cand am primit?
Dl. Hordobet: Ieri.
Dl. Botezatu: Ieri am primit. Tot pe ultima suta
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Tamaian: Chiar sunt curios cine mi-a pus acolo sumele alea ascunse. Ascultati-ma si eu pot
sa maschez niste sume intr-un deviz auto ca stiu ce trebuie sa fac acolo.
Dl. Hordobet: Dar cum tie ti l-a ascuns si la toti colegii nu le-a ascuns?
Dl. Botezatu: Daca va aduc acum proiectul, rectificarea imi puneti cu degetul si imi aratati unde
sunt sumele? Nu aveti. Nu stiti unde.
Dl. Tamaian: Nu aveti habar ce ati votat.
Dl. Primar: Dar ma mir ca voi deobicei intrebati.
Dl. Botezatu: Pentru ca nu scrie, scrie alte sume.
Dl. Primar: A fost situatia cu iluminatul
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Tamaian: Si suntem transparenti pana la ultima cifra si ni se prezinta tot.
D-na Craciun: Mai bine intrebati.
Dl. Tamaian: Nu, nu, poti sa explici by default fara sa trebuiasca sa punem noi intrebari ca daca
punem noi intrebari atunci ne trezim cum a zis el.
Dl. Primar: Hai sa revenim la subiect. Si atunci doriti sa mai facem o sedinta vineri?
Consiliul local: Nu
Se poarta discutii intre consilieri.
D-na Craciun: Inainte de asta daca imi permiteti vreau sa ii raspund domnului coleg pentru ca
din punctul meu de vedere…
Dl. Hordobet: Haideti sa….
D-na Craciun: Face niste afirmatii….
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Dl. Tamaian: La subiect
D-na Craciun: La subiect pentru ca m-ai acuzat de incompatibilitate
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Hordobet: Eu zic sa supuneti la vot si regulamentul care pentru el ne-am adunat astazi aici si
haideti sa ii dam drumul.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Tamaian: Mi s-a dat vestea ca am votat un lucru de care nu stiam. Si am zis cum am putut sa
facem asa ceva. Si am vazut normal pentru ca era ascuns niste cifre sub pres.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Sandru:Dl. Presedinte regulamentul poate fi bun sau rau, nu stiu, l-am citit acum, mie mi se
pare bun din punctul meu de vedere, daca consideram il supunem la vot, il votam ca e bun, ca e
rau, ca nu e prefect, nimeni nu e perfectin lumea asta. Supunem si nu mai facem nici o sedinta
fiindca chiar …
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Oana: Dl. Filip, dl. Tamaianu faceti o sesizare catre domnul primar sa ia masuri impotriva
celor din aparatul primarului ca nu si-au facut treaba, sa ii bage in consiliul de disciplina.
Dl. Tamaian: Si ca ne-au ascuns cifre?
Dl. Oana: Nu e problema Consiliului local
Dl. Botezatu: Acum mai exista o treaba daca si compartimentele sau cei care initiaza proiectele
duc la timp si toata documentatia deci nu putem sa dam vin ape oricine doar de dragul de a da
vina, trebuie vazut cine e vinovat.
Dl. Tamaian: Nu e foarte la subiectul discutiei dar va spun urmatorul lucru nu stiu cate sesizari
neraspunse dar o sa facem si pe asta.
Dl. Primar: Neraspunse din motivul ca trebuie sa lucrez la ele.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Hordobet: Supunem la vot proiectul de hotarare
D-na Secretar: Ordinea de zi nu ati supus-o la vot.
Dl. Hordobet: Ordinea de zi?
Dl. Sandru: Nu e deschisa sedinta
Dl. Oana: Auzi acum incepe sedinta.
Dl. Savu: Procesul verbal de….. , sterge de pe camera.
Dl. Oana: Vai de mine acum incepe sedinta
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Hordobet: Supunem la vot ordinea de zi
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 1 voturi pentru si 2 abtineri( Botezatu Filip si
Tamaian Ioan Nicolae)
Dl. Hordobet: Va multumesc.
Dl. Oana: Lasa pe fiecare in pace.
Dl. Hasegan: Voi nu puteti ramane la masa cu noi daca nu ati votat, merem la masa acum si
voi… Aici nu va pune nimeni sa platiti, numai daca intrati la patinoar voi platiti.
Dl. Savu: Sa nu va accidentati intentionat acolo
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Dl. Hordobet: Supun la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de serviciu
al compartimentului de administrare a domeniului public si privat din cadrul SERVICIULUI
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA DON/IEMULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Dl. Hordobet: Cine este pentru
D-na Secretar: Daca imi permiteti
Dl. Hordobet: Va ascult
D-na Secretar: Este semnat acel proiect de hotarare?
Dl. Oana: Dar regulamentul e semnat domn presedinte?
Dl. Hordobet: eeeeee
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Oana: Trecetile toti pe la semnat pe la doamna secretar.
D-na Secretar: Nu, nu pe la domnul primar, eu le contrasemnez
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Oana: Daca e legal, legal sa fie.
Dl. Primar: Suntem exact ca si aia, iti spun eu cascadorii rasului, din toate punctele de vedere.
Se poarta discutii intre consilieri
D-na Craciun: Si orcum mai multa lume ma stie pe mine prin satele astea decat pe tine.
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Primar: Sa stabilim maine la ce ora vrem sa …
Dl. Oana: In functie de programul care e stabilit in regulament, e un program in regulament.
Respectam cum am votat
Se poarta discutii intre cosnilieri
Dl. Primar: La 5?
Dl. Hordobet: La 5!
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Sandru: Dl. Ionut, acum ca s-a incheiat sedinta
Consiliul local: Nu s-a incheiat.
Dl. Sandru: aa, nu era semnat, ce parere ai despre iluminatuldin selimbar si de schimbarile care
s-au facut in
Dl. Tamaian: As vrea sa fiti putin mai explicit, noii stalpi de pe Brana mi se par doar scumpi
cand faci un stalp pe rotund e scump dar in rest nu stiu altceva.
Dl. Botezatu: Sunt mai scumpi, si-a zis omul parerea.
Dl. Primar: Da e parerea lui , care o respectam.
Dl. Sandru: Sunt mai scumpi ca cei de beton?
Dl. Tamaian: La ce ne referim? Nu eu ma refeream ca uite erau aici pe Mihai viteazu niste stalpi
extraordinari si mai ieftini, banuiesc ca cel putin sunt mai ieftini
Dl. Sandru: Pe Mihai Viteazu mai ieftini?
Dl. Tamaian: Da. Aia de pe brana ca sa intelegeti trebuie facuti intr-o anumita tehnologie, aia de
pe Mihai viteazu sunt in alta tehnologie.
Dl. Primar: Dar sunt mai placuti sau nu?
Dl. Tamaian: Nu sunt mai placuti dupa mine ca ingusteaza strada
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Dl. Primar: Nu avem aceleasi gusturi ca altfel trebuia sa ne batem pe aceasi …. Sti? Vezi?
Dl. Tamaian: Ne putem, auziti, ne putem bate si in asta ca s-ar putea sa avem gusturi foarte
comune daca e sa ne uitam.
Dl. Sandru: Dar aia de pe Mihai viteazu?
Dl. Tamaian: Stalpii? Sau care zici? De pe Mihai viteazu de la dedeman zici?
Dl. Sandru: Da.
Dl. Tamaian: Acum imi scapa din privire, dar nu stiu aia de pe brana mi s-au parut dintr-o
tehnologie ca m-am orit langa am pus mana ca sa vad si eu cum sunt facuti.
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Hordobet: Deci domnilor cu obiectiile doamnei secretare supunem la vot proiectul de
hotarare. Cine este pentru?
Dl. Oana: Ce obiectii?
Dl. Primar: Citeste si obiectile
Dl. Tamaian: Sa citim obiectile ca poate votam si noi cu……
Dl. Hordobet: Comuna Selimbar nu are calitatea de angajator
Dl. Primar: Deci in, sa ne explice doamna secretar.
D-na Secretar: Deci in regulamentul de serviciusunt definiti termenii iar Comuna Selimbar are
calitatea de angajator, ceea ce nu, angajator e domnul primar.
Dl. Tamaian: Cine are?
D-na Secretar: Cine are?
Dl. Primar: Comuna Selimbar prin primar.
Dl. Tamaian: Si nu putem schimba chestia asta ca sa nu ramana obiectia?
Dl. Grecu Ioan Mircea: As vrea totusi sa fac o precizare doamna secretar cand s-au dus
proiectele astea .
Consiliul Local: Acum s-au adus.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Acum, acum cand s-au adus dumneavoastra stiati ca trebuiau intai
semnate si ca au venit de la Xerox, nu?
D-na Secretar: Nu dumneavoastra nu stiti cum e procedura. Se semneaza, proiectul de hotarare
se initiaza se semneaza de primar si apoi se contrasemneaza.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Doamna secretar nu incercati sa ma imbarligati
D-na Secretar: Dumneavoastra nu stiati ca trebuie semnate?
Dl. Grecu Ioan Mircea: Imi respundeti la intrebare sau tot o dati la intors cu mine?
D-na Secretar: Asa, va raspund,
Dl. Grecu Ioan Mircea:Stiati ca trebuieste intai semnat ?
D-na Secretar: Da stiam.
Dl. Grecu Ioan Mircea: De ce nu ati spus atunci cand am venit cu ele, de ati spus abia acum,
cand trebuia sa votam.
D-na Secretar: Pentru ca s-au solicitat sa se citeasca inainte, acum au fost aduse
Dl. Grecu Ioan Mircea: Nu as vrea sa va banuiesc pe dumneavoastra de ce ii banuiesc pe colegii
mei sau ca faceti o echipa.
Dl. Botezatu: Si eu va banuiesc de multe lucruri dar nu pot……
Dl. Primar: Nelutu nu trebuie sa banuim pe nimeni, trebuie sa ne facem treaba.
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Dl. Grecu: Va spun in privat daca vreti ce.
Se poarta discutii intre consilieri.
Dl. Hordobet: Se supune la vot.
Dl. Grecu Ioan Mircea: Trebuie sa vedem lipseste cineva dintre noi. Doamna vice
Se poarta discutii intre consilieri
Dl. Hordobet: Supunem la vot proiectul de hotarare privind privind aprobarea Regulamentului
de serviciu al compartimentului de administrare a domeniului public si privat din cadrul
SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA
DON/IEMULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi pentru 3 abtineri( Dl. Tamaian
Ioan Nicole, Dl Botezatu Filip, dl. Vacarus Cosmin Mircea) , (domnii Popa Ioan Lucian si
Mustata Nicolae Pavel sunt absenti motivati)
Se adopta HOTĂRÂREA NR. 103 privind aprobarea Regulamentului de serviciu al
compartimentului de administrare a domeniului public si privat din cadrul SERVICIULUI
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SI ADMINISTRAREA DON/IEMULUI
PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Dl. Hordobet: Declar sedinta inchisa
DL. Botezatu: Nu puteti declara sedinta inchisa pana nu se fac propuneri de presedinte .
Dl. Hordobet: Faceti propuneri.
D-na Craciun: Eu il propun pe domnul Relu Baciu.
Dl. Sandru: Si eu am o propunere. Propunerea mea este asa cum am mai , sa nu fie ranchiuna
intre noi, chiar daca am mai avut discutii diametral opuse si sunt foarte bune, foarte bine venite
mai bine sa discutam in fata sa… decat sa discutam pe la spate da? Eu il propun pe Ionut
Tamaian
Se poarta discutii intre consilieri.
Pentru bună desfăşurare a următoarei şedinţe se propune alegerea unui preşedinte de
şedinţă, astfel: D-na Craciun pe dl. Baciu iar dl. Sandru pe dl. Tamaian
Se supune la vot propunerea d-nei Craciun şi se respinge cu 5 voturi pentru Hordobet,
Craciun, Grecu, Lazar, Preuteasa.
Se supune la vot propunerea dl. Sandru şi se respinge cu 5 voturi pentru Botezatu.
Vacarus, Sandru, Savu, Oana
Dl. Hordobet incheie lucrarile sedintei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

SECRETAR,

HORDOBET IULIAN HOREA

SCUMPU ELENA
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