
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

                                        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  08.09.2020 cu ocazia sedintei ordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  20 
Au absentat:  Popovici Gabriela, Chindris  Laura,  Szatmari Ioan,  Ionescu 
Sorin, Taropa Lucian,  Mateescu Ioan si Lapadatu Andra 
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul  
viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre  si  secretar 
general Caius Suli; 
 

 

ANEXA LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ÎN PLEN DIN DATA DE 
08.09.2020 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenului înscris în CF nr. 447381 Timișoara, nr. top. 447381 ce 
face  obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Plavoșin Deian –
Dan. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul 
Timișoara a terenului ce face obiectul renunțãrii la dreptul de proprietate de cãtre 
Muntean Ramona Oana Nicole înscris în CF nr.419551 în suprafațã de 132 mp, 
teren intravilan destinat drumului public.  
3. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 198/23.11.2012 privind dezlipirea imobilului cu nr. topo 412245 înscris 
în CF 412245 Timișoara din Bulevardul Take Ionescu nr.83 și atribuirea în 
folosință gratuită Parohiei ortodoxe Române Zona Tipografilor Timișoara a 
imobilului în supărafață de 2810 mp. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
243/25.06.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor pe anul 2020 din cadrul 



programului cultural „Timișoara – Capitale Europeană a Culturii 2021” și 
încheierea contractului de finanțare cu Asociația „Timișoara- Capitala Europeană a 
Culturii”. 
5. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în Cartea Funciară 
a străzii Apicultorilor.  
6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. 
Martir Petru Hațeganu (fostă Comarnic) nr.7 
7. Proiect de  hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. 
Lidia nr.7. 
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. 
Pavlov nr.23. 
9. Proiect de hotărâre privind  atribuirea cu contract de închiriere , pe o 
perioadă de 1 an  a spațiului  cu altă destinație situat în Timișoara , Str. 16 
Decembrie 1989 , nr.15 către Agenţia Naţională Antidrog -Centrul Regional De 
Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Timişoara. 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 
„LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE",  Piața Avram 
Iancu 6, str. Horia 36, str. Macilor 1 și 3, Timişoara. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Restaurare 
si extindere constructie existenta S+P (ruina) rezultand cladire in regim 
S+P+2E+M (pe doua nivele). Functiuni: S - Restaurant/Depozitare, P - Spatii 
comerciale, et. 1, 2, M - apartamente”, str. Eugeniu de Savoya (fosta Ceahlău) nr. 
16, Timişoara. 
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCLMT 502/24.10.2018, privind 
înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de 
guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 
Municipiului Timisoara a unor  suprafețe de fond forestier în scopul realizării 
amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timișoara  și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 
pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim de înălțime P+2E 
cu funcțiunea centru cultural și educațional” prin POR 2014-2020 în urma Apelului 



POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de personae aflate în risc de sărăcie și 
excluziune social, prin măsuri integrate. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Clădire în regim de 
înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul 
„Clădire în regim de înălțime P+2E cu funțiunea Centru Cultural și Educațional 
Kuncz” și a cheltuielilor aferente. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării Planului Urbanistic Zonal 
„Construcție locuințe colective” str. N.D. Cocea – Th. Palladi, cartier Ciarda Roșie, 
Timișoara, aprobat prin HCL nr. 263 din 13.05.2008. 
 

  
DL. DIACONU: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența la ședința de astăzi, 
ședință de îndată, convocată pentru un număr important de proiecte. Sunt 16 
puncte pe anexa la ordinea de zi. Am să vă supun la vot anexa la ordinea de zi și 
ordinea de zi în ansamblu. 
18 voturi pentru, 1 abținere – anexa la ordinea de zi 
19 voturi pentru ordinea de zi în ansamblu 
 
 
 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.227/25.06.2020 - privind delegarea de gestiune prin concesionare a 
serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării 
și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea 
Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor 
 
 
DL. MOȘIU:  D-le președinte, dacă îmi permiteți aș avea o întrebare. La 
regulamentul de funcționare a cimitrelor orașului am făcut un amendament prin 
care groparii și personalul care se ocupa de înmormântare trebuia să aibe uniforme 
inscripționate cu firma respectivă și dacă nu chiar cu numele dânșilor. Acest lucru 



nu s-a întâmplat. Am dori să știm dacă Poliția locală a luat vreo măsură, câte 
amenzi s-au dat și dacă acest lucru are vreo repercursiune asupra licitațiilor 
viitoare, având în vedere că nu se respectă hotărârea consiliului local în ceea ce 
privește ținuta, ca să nu mai vorbim de moralitate. Sunt mereu aceleași figuri 
desprinse dintr-un film de groază și vă spun din experiență, pentru că, din 
nefericire am participat la câteva evenimente triste și groparii au aceeași atitudine 
și ținută de groază. Dacă poate cineva să îmi răspundă. 
DL. DIACONU:  Nu poate nimeni să vă răspundă pentru că nu avem persoana de 
specialitate în acest tip de ședință, așa că o luăm ca o interpelare la care veți primi 
un răspuns. Acest proiect este urmare a unei contestații la CNSC și este un proiect 
tehnic, adică niște elemente tehnice care trebuiesc adăugate pentru că a stabilit 
CNSC în acest fel, dar întrebarea dvs. rămâne și în măsura în care, cu siguranță dl. 
Răvășilă ne ascultă și vă va răspunde la întrebare pe parcursul acestui plen.  
DL. GRIGOROIU:  Aș avea un amendament la regulamentul de serviciu. 
DL. DIACONU:  Nu cred că e foarte bine să aveți un amendament în momentul în 
care aceste elemente vin dintr-o contestație la CNSC.  
DL. GRIGOROIU:  Îmi veți da dreptate. În plenul trecut când am votat acest 
regulament, noi am votat ca dl. Primar să nu fie în comisia de constatare și 
sancționare a contravențiilor. Art. 102, pag 105 din documentul de pe drive. Noi 
am votat atunci și s-a făcut amendament ca constatarea și sancționarea 
contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre de la rt. 96 până la art. 110 inclusiv 
se va face de către. Ori Poliția Locală, salariații primăriei împuterniciți prin 
dispoziții ale primarului și de către alte persoane împuternicite de către Primar. Aș 
face același amendament, să nu facă dl. primar parte din comisie.  
DL. DIACONU:  Era vorba de celelate cimitire.  
DL. GRIGOROIU:  Este o hotărâre care s-a votat în plenul în care am votat noi 
acest regulament de serviciu. Acest regulament cred că a ajuns la CNSC după acest 
vot. Cred că este o eroare materială.  
DL. DIACONU:  În aceste condiții vă supun la vot amendamentul d-lui Grigoroiu 
și v-aș ruga, pentru că nu am posibilitatea să pun amendamentul în sistem să vă 
exprimați verbal votul.  
Amendamentul a fost votat în unanimitate.  
Vă supun la vot proiectul de hotărâre cu tot cu amendament. 
DL. ORZA:  Până votează colegii am să spun și eu două vorbe vis a vis de ce 
spunea dl. Moșiu. Din păcate trenează lipsa de respect față de oamenii care merg la 



cimitir și față de persoanele decedate în special. Am mai spus lucrul acesta că 
există două momente importante: unul când venim pe lume și unul când plecăm și 
din păcate, statul Român, ne includem și pe noi aici, cei din Primării și consilii 
locale, nu respectă oamenii nici atâta timp cât sunt în viață, iar când sunt morți, 
nici atât se pare. Oricum poliția Locală ar trebui să meargă să vadă dricul acela, nu 
mai spun de îmbrăcămintea de care menționa și dl. Moșiu. Eu nu aș ține neapărat 
să aibe sigla pe uniformă, nu mai știu exact cum scrie în regulament, dar măcar să 
fie curați. Vin toți plini de noroi, roțile acelea de la dric sunt toate noroite și arată 
efectiv jalnic, parcă suntem undeva în Somalia după ce a căzut o bombă și 
îngropăm morții, pe care îi aruncăm așa rapid în groapă ca să scăpăm mai repede 
de ei. E o imagine sinistră și din păcate firmele oricare ar fi ele, care au 
concesionat de-a lungul timpului cimitirele, se pare că nu dau doi bani pe aspectul 
acesta din păcate, asta și pentru că nu primesc sancțiuni, probabil. Îmi fac și eu 
mea culpa, dacă e cazul. 
DL. DIACONU: Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenului înscris în CF nr. 447381 Timișoara, nr. top. 447381 ce 
face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Plavoșin Deian –
Dan. 
 
DL. DIACONU: Deschid procedura de vot pentru acest proiect: 
20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul 
Timișoara a terenului ce face obiectul renunțãrii la dreptul de proprietate de 
cãtre Muntean Ramona Oana Nicole înscris în CF nr.419551 în suprafațã de 
132 mp, teren intravilan destinat drumului public. 
 
DL. DIACONU: Deschid procedura de vot pentru acest proiect: 
20 voturi pentru 

 



PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr.198/23.11.2012 privind dezlipirea imobilului cu nr. topo 
412245 înscris în CF 412245Timișoara din Bulevardul Take Ionescu nr.83 și 
atribuirea în folosință gratuită Parohiei ortodoxe Române Zona Tipografilor 
Timișoara a imobilului în suprafață de 2810 mp. 

DL.DIACONU: 19 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
243/25.06.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor pe anul 2020 din cadrul 
programului cultural „Timișoara –Capitale Europeană a Culturii 2021” și 
încheierea contractului de finanțare cu Asociația „Timișoara- Capitala 
Europeană a Culturii”. 

DL.DIACONU: 16 voturi pentru 

          3 abțineri. 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în Cartea 
Funciară a străzii   Apicultorilor 

DL.DIACONU: 18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în 
str. Martir Petru Hațeganu (fostă Comarnic) nr.7 

DL.DIACONU: 18 voturi pentru. 



PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în 
str. Lidia nr.7 

DL.DIACONU: 18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în 
str. Pavlov nr.23 

DL.DIACONU: 19 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu contract de închiriere , pe o 
perioadă de 1 an a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara , Str. 16 
Decembrie 1989 , nr.15 către Agenţia Naţională Antidrog - Centrul Regional 
De Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timişoara 

DL.DIACONU: 18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - 
„LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Piața 
Avram Iancu 6, str. Horia 36, str. Macilor 1 și 3, Timişoara. 

 

DL.DIACONU: 16 voturi pentru. 

                             2 abțineri 



PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Restaurare si extindere constructie existenta S+P (ruina) rezultand cladire in 
regim S+P+2E+M (pe doua nivele).Functiuni: S - Restaurant/Depozitare, P - 
Spatii comerciale, et. 1, 2, M - apartamente”, str. Eugeniu de Savoya (fosta 
Ceahlău) nr. 16, Timişoara 

 

DL.DIACONU: 17 voturi pentru 

                            1 abținere. 

 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT 502/24.10.2018, privind 
înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri 
de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al 
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier 
în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc,cu 
modificarile si completarile ulterioare 

DL.DIACONU: 18 voturi pentru 

 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între 
UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Clădire în regim 
de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional” prin POR 
2014-2020 în urma Apelului POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie și excluziune social, prin măsuri integrate 

 



DL.DIACONU: 19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Clădire în regim de 
înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz” și a 
cheltuielilor legate de proiect 

 

DL.DIACONU: 18 voturi pentru 

 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru 
proiectul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funțiunea Centru Cultural și 
Educațional Kuncz” și a cheltuielilor aferente 

DL.DIACONU: 19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării Planului Urbanistic Zonal 
„Construcție locuințe colective” str. N.D. Cocea – Th. Palladi, cartier Ciarda 
Roșie, Timișoara, aprobat prin HCL nr. 263 din 13.05.2008 

DL.DIACONU: 16 voturi pentru 

         2 abțineri. 

 

DL. MOSIU: Stiti cumva care e motivul anularii PUZ-ului?  
DL. DIACONU:  

- 16 voturi pentru 
- 2 abtineri 



Proiectul a fost anulat. E vorba de acel PUZ la care data trecuta la raspunsul la o 
plangere prealabila Consiliul Local a spus ca nu isi mai mentine pozitia cu privire 
la acel PUZ. E vorba de blocurile de locuinte ce se construiau pe terenul de sport 
Manusaru din Cearda Rosie.  
 
Il am langa mine pe dl. Ravasila. Aveti sa ii comunicati ceva domnului Mosiu cu 
privire la nivelul sanctiunilor pe care le-ati aplicat pentru groparii care nu poarta 
uniformele?  
Dl. Ravasila va spune, dl. Mosiu, ca pentru cimitirele la care a fost finalizata 
licitatia de concesiune in luna iulie a verificat personal existenta echipamentului 
pentru tot personalul problemele, Buziasului, Sirianu si Sagului, iar pentru celelalte 
suntem inca in procedura sau in prelungire, cu alte cuvinte n-au fost atribuite si 
acolo lucrurile functioneaza dupa vechiul regulament, dar pentru cele trei cimitire 
care au fost licitate in baza noului regulament domnul Ravasila va garanteaza 
indeplinirea tuturor conditiilor. 
DL. MOSIU: Eu am intrebat cate sanciuni s-au dat si daca nu, de ce nu s-au dat, 
pentru ca suntem in Timisoara si firmele respective nu isi permit sa ia 6 salopete 
sau 12, dar se plimba cu masini de sute de mii de euro.  
DL. RAVASILA: De cand s-a castigat licitatia de concesiune pentru cele trei 
cimitire va garantez personal, avem si administratorii, avem 2 angajati care stau 
acolo in permanenta, care urmaresc acest lucru. Am primit inclusiv fotografii cu tot 
ce inseamna echipament. Lucrurile au luat o foarte buna intorsatura. Mai avem 
probleme in trei cimitire si suntem pe cale sa rezolvam. Ma bucur ca dvs. sesizati 
astfel de aspecte. Am mai primit sesizari de la cetateni si suntem dispusi sa 
eradicam orice astfel de lipsa de respect vis-à-vis de tot ce inseamna concitadinii 
nostri. 
DL. MOSIU: Adica nu s-a facut nimic.  
DL. RAVASILA: Inainte de a se atribui contractul de concesiune pe cele trei 
cimitire nu a fost trecut in Regulament. Contractul a fost facut din 1995, nu au fost 
trecute nimic sanctiuni. Acum dumneavoastra ati aprobat santiuni, ati aprobat sa fie 
sanctionati. 
DL. ORZA: Erau bagate la conditii. 
DL. RAVASILA: Asa e, dar daca nu s-au respectat si nu i-a urmarit nimeni. 
DL. ORZA: La nu mai stiu ce cimitir am anulat concesiunea si ne-au dat in 
judecata.  



DL. RAVASILA: Nu s-a finalizat nici cum, ca n-au iesit, va spun eu. M-am 
chinuit sa ii evacuez un an jumate un cimitir. Domnul Caldararu si inca cativa 
consilieri stiu foarte bine situatia. 
DL. ORZA: Nu, ca nu e o acuza la dumneavoastra. Chestia asta de curatenie nu 
intereseaza deloc firmele. 
DL. RAVASILA: Eu va propun un lucru. Cand treceti seara prin fata cimitirului 
din Sagului sa vedeti daca este sau nu lumina. In Buziasului se luceaza. Deci noi 
am inceput sa facem acolo unde s-a atribuit concesiunea. 
DL. ORZA: Noi nu discutam de lumina, discutam de echipament.  
DL. RAVASILA: Tot ce inseamna, inclusiv echipamentul, inclusiv conditiile care 
sunt acolo in acele cimitire unde stiti cu totii ce probleme au fost, acuma incercam 
pas cu pas sa le rezolvam. As fi bucuros ca la fiecare observatie pe care o aveti sa 
ma sunati personal, aveti cu totii numarul meu. Luam masurile care se impun. 
DL. ORZA: La un moment dat un individ si-a facut o constructie in cimitir fara 
autorizatie de constructie si s-a dus controlul de la Primarie la administratorul 
cimitirului si a intrebat cum au reusit sa faca. A zis ca nu a observat nimic, ca au 
facut noaptea. S-a luat omul Primariei, a pus mana pe cabrul de curent de la 
balastiera si era in priza la seful care avea concesiunea si ala plangea cu lacrimi de 
crocodil ca nu stie despre ce e vorba. Bineinteles ca le-am taiat concesiunea si au 
dat in instanta si cred ca au si castigat ca asa e mersul. 
DL. RAVASILA: In momentul de fata fostii concesionari, carora le-a expirat 
contractul in 31 august, de 7 ani noi Primaria, care suntem si proprietai si 
administratori nu am putut sa intram in posesia registrelor si evidentelor de 
inhumare din acele cimitire, decat la Lipovei si Stuparilor. Eu am facut sesizari 
penale, am facut plangeri, au avocati cu care ne impacheteaza si tot ei sunt aceia 
care fac lucruri pe care le-ati sesizat dumneavoastra. 
DL. ORZA: Cred ca ar fi mai bine sa revina la ADP Cimitire pana la urma.  
DL. RAVASILA: Nu. Cred ca ar trebui sa fie controlati, pentru ca nu au fost 
controlati. Multumesc ! 
DL. DIACONU: Si eu va multumesc pentru prezenta si pentru vot in sedinta 
Consiliului Local si nu ne luam inca la revedere. Cu siguranta vom mai avea astfel 
de sedinta in urmatoarele saptamani.  
 
…………. Mai avem o plangere, punctul 17.  



DL. DIACONU: Poate ca mai aveti, dar ati uitat sa mi-o dati mie. Va rog sa cititi 
in acest caz.  
  

PUNCTUL 17 AL ANEXEI ORDINII DE ZI 
Plangerea prealabila cu nr. SC2020-019851/28.08.2020 a doamnei Marcu 
Paraschiva, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 166/2003 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Timişoara.  
DL. DIACONU: Va supun la vot mentinerea pozitiei Consiliului Local. Daca este 
cineva impotriva, va rog sa spuneti verbal, daca se abtine cineva. 
In unanimitate atunci ne mentinem hotararea de Consiliu Local.  Va multumesc a 
doua oara pentru efortul de a fi aici intr-o perioada complicata!  
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   p. SECRETAR GENERAL, 
Viceprimar DAN DIACONU              Jr. CAIUS ȘULI 

 


