PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 octombrie 2019, orele 13.00, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
local al municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a Primăriei municipiului
Marghita.
Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2.Arkosi Anton, 3. Borsi
Ernest, 4. Ciarnău Claudiu, 5.Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7.Lazăr Ioan, 8. Mărieș
Mihaela, 9. Papai Iosif, 10. Pop Raul Cristian, 11.Pop Viorel, 12. Szabo Peter Istvan, 13.SasAdăscăliţii Marcel-Emil, 14. Şandor Emil. Absentează motivat consilierii: 1. Horvath Sandor,
2. Nagy Gabriella, 3. Oros Ramona Alice, 4. Pop Raul Cristian.
Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly
Zoltan și secretarului municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la
lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena - șef Serviciu administrație publică locală, Bereteu
Viorica – Șef serviciu buget - contabilitate și doamna Szabo Timea – jurista Consiliului local
Marghita, consilierii primarului Demian Zsolt și Botos Alexandru.
Auditoriu – Bradacs Aliz
Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 24 octombrie 2019, a Dispoziţiei Primarului
nr. 476 din 24 octombrie 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 24 octombrie 2019, prin înmânarea invitaţiei la
şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De
asemenea, invitațiile, dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de
zi, au fost postate pe mail-ul fiecărui consilier, în data de 24 octombrie 2019.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 13 consilieri ședința fiind statutară.
Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Marghita este
ales președinte de ședință pentru perioada octombrie-decembrie în persoana domnului consilier
Pop Viorel. Cu 13 voturi pentru este adoptată în acest sens hotărâre nr 123 din 30 octombrie
2019 privind alegerea președintelui de ședință pe perioada octombrie-decembrie 2019.
Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 septembrie
2019. Nu sunt aduse modificări procesul verbal fiind supus spre aprobare sub forma prezentată.
Cu votul pentru a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr 124 din 30 octombrie 2019 privind
aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
Domnul primar solicită retragerea de pe ordinea de zi a punctului 11 : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a terenului situat în Marghita, str. Crișan nr.7A,
cad.651 C.F,. 102216 Marghita și C.F. 102274 Marghita, proprietate privată a Municipiului
Marghita, teren aferent construcțiilor către proprietarii acestora”
Cu această modificare președintele de ședință, domnul Pop Viorel, supune spre aprobare
următoarea
Ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor
ANL care s-au eliberat în anul 2019 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de
către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat;
Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Marghita pe anul 2019
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea și funcționarea
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridică
5.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a
Politiei Locale Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridică
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului și pentru celelalte unități subordonate U.A.T. Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridică; Comisia de buget finanțe
7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a unor spații din clădirea
proprietate privată a Municipiului Marghita înscrisă în C.F. 101001, nr. top. 64/2 – fosta clădire
a Unității militare, str. Eroilor nr. 9 către Partidul Național Liberal, Organizația Marghita,
Partidul PRO ROMÂNIA, Filiala Marghita și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Bihor .
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,
Comisia juridică
8.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 78 din
26.06.2019 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp din terenul cu nr.
cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren
aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC AGRILINC SRL pentru extindere
construcție la pensiunea Casa Bihorului
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,
Comisia juridică.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în principiu a imobilului situat în Marghita,
str. Eroilor, nr. 9, înscris în CF nr. 104664 Marghita, având nr. cadastral 104664, către titularii
contractelor de concesiune.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,
Comisia juridică
10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unități de cult de pe raza
teritorială a Municipiului Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,
Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din Marghita, str. Eroilor, nr. 7, bl.
A, sc. 1, parter, ap. 1 compus dintr-un apartament cu 3 camere cu o suprafață construită de
179,12 mp din care suprafață utilă de 95,35 mp către domnul Butean Gavril
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat,
Comisia juridică
12.Probleme curente
Ordinea de zi este votată cu 13 voturi ”pentru„ fiind adoptată Hotărârea nr. 125 din
30 octombrie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 30 octombrie 2019.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile,
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului
Marghita, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul
comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de doamna consilier Mărieș Mihaela din partea Comisiei
sociale, învățământ, sănătate, culte și protecție socială.
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr.126 din 30 octombrie 2019
privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică la nivelul Municipiului Marghita.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listelor de prioritate pentru
acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2019 şi care se vor elibera până la
întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate, inițiat de domnul
primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de doamna consilier Mărieș Mihaela din partea Comisiei
sociale, învățământ, sănătate, culte și protecție socială și domnul consilier Arkosi Antal din
parte Comisiei de buget finanțe și administrarea domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr.127 din 30 octombrie 2019
privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat
în anul 2019 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local
a unei noi liste de prioritate.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.

Avizul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de buget
finanțe si administrarea domeniului public si privat.
Domnul consilier Dragomir Iuliu Cristian solicită unele explicații privind capitolele
bugetare care au fost modificate. De asemenea solicită din partea doamnei Bereteu Viorica, ca
pe viitor, în referatul de specialitate, să se notifice nominal fiecare capitol bugetar în parte nu
numai cifrele caracteristice.
Doamna Bereteu Viorica acorda informațiile solicitate și a luat act de solicitarea privind
întocmirea pe viitor a referatelor.
Nu sunt purtate alte discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri Hotărârea nr.128 din 30 octombrie 2019 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019.
Punctul patru. Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea și
funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului
Marghita, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul
comisiilor de specialitate.
Avizare favorabil este prezentat de domnul Papai Iosif din partea Comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri Hotărârea nr.129 din 30 octombrie 2019 privind
aprobarea Regulamentului privind Organizarea și funcționarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Marghita.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
si funcționare a Politiei Locale Marghita, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a
fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul Papai Iosif din partea Comisiei
juridice.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri Hotărârea nr.130 din 30 octombrie 2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Politiei Locale Marghita.
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru celelalte unități subordonate
U.A.T. Marghita, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut
în cadrul comisiilor de specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea comisiei
de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat și domnul consilier Papai Iosif din
partea Comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr.131 din 30 octombrie 2019
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
primarului și pentru celelalte unități subordonate U.A.T. Marghita.

Punctul șapte. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a unor
spații din clădirea proprietate privată a Municipiului Marghita înscrisă în C.F. 101001, nr.
top. 64/2 – fosta clădire a Unității militare, str. Eroilor nr. 9 către Partidul Național Liberal,
Organizația Marghita, Partidul PRO ROMÂNIA, Filiala Marghita și Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Bihor, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat
și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei
de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr.132 din 30 octombrie 2019
pentru aprobarea concesionării directe a unor spații din clădirea proprietate privată a
Municipiului Marghita înscrisă în C.F. 101001, nr. top. 64/2 – fosta clădire a Unității
militare, str. Eroilor nr. 9 către Partidul Național Liberal, Organizația Marghita, Partidul
PRO ROMÂNIA, Filiala Marghita și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.
Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local
Marghita nr. 78 din 26.06.2019 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991
mp din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 178, teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC
AGRILINC SRL pentru extindere construcție la pensiunea Casa Bihorului, inițiat de domnul
primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei
de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat, cu termen de amânare până la data
de 1 martie 2020. Aviz favorabil este și din partea Comisiei juridice, prezentat de domnul
consilier Papai Iosif.
Nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată și completată cu data de 1 martie 2020.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr.133 din 30 octombrie 2019
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 78 din 26.06.2019 privind
aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp din terenul cu nr. cadastral 101873
înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren aflat în domeniul
privat al municipiului Marghita, către SC AGRILINC SRL pentru extindere construcție la
pensiunea Casa Bihorului.
Domnul consilier Dragomir Cristian este de părere că se pierd bani cu amânarea acestei
concesiuni, dar din 1 martie să se respecte clauzele.
Domnul consilier Sandor Emil arată că ca acești investitori trebuie să-și ducă la bun
sfârșit cele prevăzute și să realizeze investițiile propuse pe acest teren. La comunicarea hotărârii
aceștia au luat cunoștință de valoarea concesiunii datorate. Valoarea acestei concesiuni
împiedică în oarecare măsură realizarea investițiilor, dar finalitatea va fi tot o solicitare din
partea lor pentru a cumpăra acest teren.
Sala este părăsită de domnul consilier Ciarnău Ioan Claudiu

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării în principiu a
imobilului situat în Marghita, str. Eroilor, nr. 9, înscris în CF nr. 104664 Marghita, având nr.
cadastral 104664, către titularii contractelor de concesiune, inițiat de domnul primar, Pocsaly
Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei
de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat, comisia propunând ca, contribuția
la prețul evaluării să fie de 50% din valoare de către solicitanți. Și Comisia juridică acordă aviz
favorabil.
Propunerea de completare a hotărârii cu acest amendament formulat de comisia de buget
finanțe se supune la vot, fiind aprobată cu 12 voturi pentru.
Cu această completare se supune la vot proiectul de hotărâre. Cu votul pentru a 12
consilieri, din 12 prezenți, este adoptată Hotărârea nr.134 din 30 octombrie 2019 privind
aprobarea vânzării în principiu a imobilului situat în Marghita, str. Eroilor, nr. 9, înscris în
CF nr. 104664 Marghita, având nr. cadastral 104664, către titularii contractelor de
concesiune.
Se întoarce în sală domnul consilier Ciarnău Claudiu.
Punctul zece. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru
unități de cult de pe raza teritorială a Municipiului Marghita, inițiat de domnul primar, Pocsaly
Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate
Avizul favorabil este prezentat de doamna consilier Mărieș Mihaela din partea Comisiei
sociale, învățământ, sănătate, culte și protecție socială și domnul consilier Arkosi Antal din
partea Comisiei de buget finanțe și administrarea domeniului public și privat.
Nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată și completată cu data de 1 martie 2020.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri este adoptată Hotărârea nr.135 din 30 octombrie 2019
privind acordarea unui sprijin financiar pentru unități de cult de pe raza teritorială a
Municipiului Marghita.
Sosește în sală doamna consilier Nagy Gabriella,
Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din
Marghita, str. Eroilor, nr. 7, bl. A, sc. 1, parter, ap. 1 compus dintr-un apartament cu 3 camere
cu o suprafață construită de 179,12 mp din care suprafață utilă de 95,35 mp către domnul
Butean Gavril, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea Comisiei
de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat și din partea Comisiei juridice,
prezentat de domnul consilier Papai Iosif.
Nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată și completată cu data de 1 martie 2020.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.136 din 30 octombrie 2019
privind aprobarea vânzării locuinței din Marghita, str. Eroilor, nr. 7, bl. A, sc. 1, parter, ap.
1 compus dintr-un apartament cu 3 camere cu o suprafață construită de 179,12 mp din care
suprafață utilă de 95,35 mp către domnul Butean Gavril.

Punctul doisprezece. Probleme curente.
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile discutate în cadrul Comisiei de buget
finanțe și administrarea domeniului public și privat și soluțiile date acestor cereri:
Cererea nr. 1/4642 din 4 noiembrie 2019, a Parohiei Ortodoxe Cheț, reprezentat prin preot
paroh Pop Marius Dorel, prin care solicită acordarea unui teren de la cimitir în vederea
construirii unei capele mortuare. Consiliului Local Marghita a discutat această solicitare și la
propunerea Comisiei de administrare a domeniului public și privat și-a exprimat intenția de a
executa o singură capelă prin grija autorității locale care va deservi toate cultele religioase din
localitate.
Cererea nr. 1/4075 din 4 noiembrie 2019, formulate de doamna Haias Ecaterina Marghita, str.
1Decembrie, nr. 62/A, jud. Bihor prin care oferiți spre vânzare imobilul situat în Marghita, str.
Calea Republicii, nr. 16, ap. 1, Consiliului Local Marghita prin Comisia buget finanțe și
administrarea domeniului public și privat nu a fost de acord cu achiziția propusă. Prin urmare,
autoritatea locală nu va achiziționa imobilul oferit.
Cererea nr. 1/4362 din 4 noiembrie 2019, formulată de SC VALENTI IMPEX SRL Marghita,
str. Josef Seibel, nr. 4, jud. Bihor prin care solicită concesiunea, respectiv cumpărarea unor
terenuri din zona ștrandului termal municipal Marghita, Consiliul local în urma discuțiilor
purtate, comunică următoarele: Referitor la terenul de 10.000 mp pentru care cere concesiune
în vederea unor investiții în domeniul serviciilor hoteliere și turistice, competența de a se
pronunța o are SC Parc Balneomar SA, întrucât prin HCL nr. 72 din 22.05.2017 întreaga
activitate de amenajare, întreținere și exploatare a ștrandului municipal Marghita a fost delegată
către SC Parc Balneomar SA, sens în care s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local – Activitatea de
amenajare, întreținere și exploatare a ștrandului municipal Marghita;
Cererea nr. 1/4515 din 4 noiembrie 2019, formulată de doamna Mizgar Adriana Marghita, str.
Liliacului, nr. 4, jud. Bihor, prin care solicitată mărirea spațiului de parcare auto din fața
locuinței, prin micșorarea înălțimii bordurilor, Consiliului Local Marghita prin Comisia de
administrare a domeniului public și privat nu a avizat favorabil solicitarea , având în vedere
următoarele: - Prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 98 din 29.06.2017 a fost aprobat
Regulamentul privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice,
agenților economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreținere și
înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în municipiul Marghita; - Art. 7
lit. d) din regulamentul sus menționat prevede că circulația și staționarea vehiculelor de orice
fel pe trotuare, spații verzi ale municipiului Marghita, constituie contravenție și se sancționează
cu amendă de la 300 – 600 lei. Având în vedere cele prezentate solicitarea numitei a fost
respinsă.
Prezentă în sală doamna Bradacs Aliz – managerul Spitalului municipal Marghita,
solicită sprijinul autorității locale pentru a amenaja accesul ambulanțelor în incinta Stadionului
municipal, în cazul intervențiilor cu elicopterul SMURD.

Consiliul local și executivul orașului a luat act de această solicitare urmând a face
demersurile de soluționare a acestei probleme.
Doamna consilier Nagy Gabriella – în calitate de director al unei instituții de învățământ,
solicită domnului primar în calitate de șef al executivului local, să facă verificări la bazele
sportive din oraș, pentru a verifica siguranța acestora și a remedia eventualele probleme pentru
a se evita accidentările copiilor în timpul orelor de educație fizică.
Nu sunt purtate alte discuții, domnul președinte Pop Viorel mulțumește tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Pop Viorel
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