
PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE  A CONSILIULUI LOCAL AL 
MUNICIPIULUI GALAŢI DIN DATA DE 26 MARTIE 2015    

 
 

Convocarea Consiliului Local a fost facuta cu 5 zile inaintea sedintei,conform 
art.39 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, in baza Dispozitiei Primarului nr. 
688/20.03.2015. 

Ordinea de zi a fost adusa la cunostinta locuitorilor prin intermediul ziarului 
“Viata Libera”, din 21.03.2015. 
 Sedinta Consiliului Local din data de 26.03.2015 este publica, avandu-l ca 
presedinte de sedinta pe dl. Vals Vergiliu Sorin. 
 

 
ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 

26.03.2015 
 
 

1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 1/23.06.2012 privind alegerea comisiei de 
validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012; 

2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local; 
3. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier local; 
4. Proiect de hotarare privind inlocuirea unui consilier local din cadrul comisiei pentru activitati 

stiintifice, invatamant, sanatate, culte, cultura, tineret, asistenta sociala, sport si agrement; 
5. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea in 4 loturi terenului 

in suprafata de 2055 mp situat in Galati, cartier Tiglina I, str. Saturn nr. 32; 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 

intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Aleea Castanilor nr. 20; 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 

intravilanul municipiului Galati, UTR 28, str. Arcasilor nr. 53A; 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 

intravilanul municipiului Galati, UTR 11, str. Crangului nr. 42; 
9. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local pentru dezmembrarea in 2 loturi a 

terenului in suprafata de 366123 mp situat in judetul Braila, com. Vadeni, T 18, P 87, lot 2; 
10. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 444,00 mp, intravilan, 

proprietatea privata a municipiului Galati, situat in str. Calea Prutului nr. 17; 
11. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a 

Municipiului Galati a terenurilor situate in str. Nicolae Balcescu nr. 1A: lot 3-in suprafata de 
107.58 mp si lot 4-in suprafata de 5.94 mp si aprobarea schimbului cu terenurile situate in str. 
Nicolae Balcescu nr. 1A: lot 1-in suprafata de 106.32 mp si lot 2-in suprafata de 7.20 mp, 
proprietate a parohiei “Mavromol” Galati; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport 
Societatea TRANSURB SA pentru angajatii Societatii ARCELOR MITTAL GALATI SA, pe 
traseele Cartier Dimitrie Cantemir-Arcelor Mittal, Bariera Traian-Arcelor Mittal, Spitalul 
Militar-Arcelor Mittal, Oficiul Postal nr. 6-Arcelor Mittal, Gara CFR-Arcelor Mittal, Gradina 
Publica-Arcelor Mittal, ICEPRONAV-Arcelor Mittal, Liceul nr. 9-Arcelor Mittal; 

13. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 447/27.06.2007 privind concesionarea fara 
licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Romana nr. 120-122; 
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14. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 13.61 mp, intravilan, proprietatea 
privata a municipiului Galati, situat pe str. Anul revolutiei 1848 nr. 70; 

15. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu suprafata de 396.55 mp, intravilan, proprietate 
privata a municipiului Galati, situat pe str. Tecuci nr.61; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR 27, Traian Nord, str. Cetatianu Ioan nr. 3N; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR 38, str. Drumul de Centura nr. 142 A; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR 27, str. Arcasilor nr. 34I; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR 28, Traian Nord, str. Aleea Platanilor nr. 51; 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR 27, str. Arcasilor nr. 34 H;  

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR28, Traian Nord, str. Aleea Arinilor nr. 4; 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in 
intravilanul municipiului Galati, UTR 38, str. Constantin Levaditti nr. 24A; 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Galati pentru Clubul 
International “Marea Neagra”; 

24. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Asociatiei Europene a Dunarii de Jos, 
a unui teren proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 2883 mp; 

25. Proiect de hotarare privind preluarea din folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenta “Sf. Apostol Andrei” a Cabinetului de Medicina Sportiva Galati, situat in Galati, str. 
Eroilor nr. 34, Tronson II si atribuirea in folosinta gratuita Universitatii “Dunarea de Jos” 
Galati-Facultatea de Medicina; 

26. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a 
Municipiului Galati a terenului in suprafata de 31427 mp, situat in Municipiul Galati, str. Dr. 
Constantin  Levaditti nr. 18; 

27. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a 
Municipiului Galati a terenului in suprafata de 69340 mp, situat in Municipiul Galati, str. 
Drumul Viilor nr. 99; 

28. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 466/10.12.2014 privind stabilirea redeventei 
lunare datorate in anul 2015 de catre Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pentru 
concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati; 

29. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor 
pentru activitati desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati; 

30. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 278/18.06.2014 privind aprobarea tarifelor de 
inchiriere pentru unele utilaje aflate in dotarea Societatii Gospodarire Urbana SRL Galati; 

31. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 425/27.11.2014 privind acordarea normei de 
hrana politistilor locali incepand cu 01.01.2015; 

32. Interpelari, interventii, cereri; 
33. Diverse. 

 
 
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Buna ziua. Incepem sedinta ordinara de astazi, 26.03.2015, si il voi ruga pe dl 
Secretar sa-mi precizeze daca avem persoane inscrise care doresc sa ia cuvantul. 
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SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN: 
Dl. Presedinte, avem doua persoane care s-au inscris la cuvant: dl. Rosca Lucian, 

probleme de locuinte ANL si dl. Roznov Vasile, problema caldurii la nivelul 
municipiului, care au cate trei minute sa-si prezinte pe scurt problemele respective. 
 
DL. ROSCA LUCIAN: 

Buna ziua. Ma numesc Rosca Lucian si de 12 ani sunt subofiter la Batalionul 300 
Infanterie “Sf. Andrei”. Problema mea este ca, in anul 2008 am depus un dosar ANL, 
care nici la ora actuala nu a fost solutionat. Anul acesta voi implini varsta maxima 
pentru acordarea unei locuinte. Din aceasta cauza am transferat dosarul la locuinte 
sociale si intrebarea mea este urmatoarea:”Cand si cum vor fi acordate acele locuinte 
pentru militari?”  

Va multumesc. 
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Din cate am inteles sunteti cadru militar. Am facut promisiunea si de “Ziua 
Tanchistilor” si la implinirea a 20 de ani a Batalionului de Infanterie si ne tinem de ea, 
pentru ca avem un “agreement”, deocamdata, facut cu ministrul apararii, dl. Dusa. Din 
locuintele, pe care sper sa le finalizam in luna septembrie si sa le dam in folosinta, 100 
de unitati locative sunt pentru cadrele militare. Si, probabil, ca se va transfera dosarul 
dvs.  
 
DL. ROZNOV VASILE: 

Buna ziua. Sunt in fata dvs pentru a doua oara. Am mai fost vara trecuta cand am 
prezentat o situatie dificila a centralizarii caldurii in municipiul Galati. Pare-mi-se mie 
ca nu s-a facut nimic in acest sens. Ca drept dovada s-a ajuns unde s-a ajuns. Astazi am 
citit in presa ca APATERM, deja este in situatie foarte grava. Imi pare foarte, foarte rau 
ca toate aceste necazuri s-au rasfrant asupra dlui. Primar. Nu mai spun ca este rusinos, 
dar este o situatie penibila sa auzi la orice colt de strada discutandu-se de caldura. Ca 
Primarul e vinovat, ca el a incasat, ca el pune facturi mari. Nu este adevarat. Pe teritoriul 
municipiului Galati functioneaza niste firme de repartitoare. Aceste firme, care au fost 
licentiate de catre ANRSCE, si-au batut pur si simplu joc de oameni. Au facut o 
repartitie anacronica. Aceste repartitoare nu masoara nimic. Nu stabilesc niciun cost. 
Ele nu stabilesc niciun cost. Daca ar fi ceva ca la electricitate,  ca la gaze unde sunt 
contoare, inteleg. Or aici sunt niste date relative. Tot necazul porneste de la aceste firme 
de repartitoare. Nu este admis. Sunt convins ca dvs cunoasteti. Va prezint dovezi: 
7.000.000 de lei la caldura. Nu se poate ca pentru un apartament cu 2 camere sa se 
plateasca sapte milioane si jumatate. Nu mai vorbim de caldura care este asa cum este, 
cu temperatura apei foarte scazuta. Nu se poate asa ceva.  

Ce rugaminte am eu? Consiliul Local sa intervina la ANRSCE, la dl. ministru 
Ciocan, sa se gaseasca o solutie sa rezolve aceasta problema. Sa nu ne gandim ca a 
trecut iarna. Vor veni altele. Nu putem sa acuzam oamenii din Galati ca sunt rau 
platnici.  
 Aceasta este rugamintea mea. Sa se aplece reprezentantii Primariei asupra acestui 
aspect, fiindca este foarte, foarte grav. Se va ajunge la o situatie grava. Haideti sa 
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incercam sa rezolvam aceasta problema. Eu m-am adresat tuturor autoritatilor locale. Si 
dl. Prefect stie si la televiziune stiu. Toata lumea este de acord, dar nimeni, absolut 
nimeni nu ia nicio masura.  
De ce nu au fost probleme acum 10 ani in Galati? Toata lumea a saracit in cinci ani? 
Multumesc, dar vreau un raspuns in sensul acesta. 
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Dl. Roznov, un raspuns sa va dau acum, ar fi tare bine sa vi-l dau. Din pacate, nu  
putem. Atata pot sa va spun ca, in urma audientelor la care ati fost, am trimis CECCAR 
in audit la Asociatia pe care ati semnalat-o, unde erau facturi de 40 de lei, alaturi de 
facturi de 700 de lei. Oameni care locuiau acolo. Sa nu inteleaga cineva ca erau 
debransati si apartamentul parasit. Se intampla lucruri paranormale pe la asociatii, dar 
nu putem decat sa trimit un audit, un control financiar, asa cum prevede legea.  
 
DL. ROZNOV VASILE: 

Dl. Primar, dar vedeti ca se extrapoleaza la toate asociatiile.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Il voi ruga, in continuare, pe dl. Secretar sa ne spuna prezenta.  
 
SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN: 

Absenteaza motivat un singur consilier, dl. Marian Alexandru. 
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Va rog sa aprobati procesele verbale ale sedintelor anterioare.  
 
Supun la vot procesul verbal al sedintei din 26 februarie. 
 
Cine este pentru?  
Cine este impotriva? 
Cine se abtine? 
Procesul verbal al sedintei din 26 februarie a fost votat cu 25 de voturi “pentru”. 
 
Supun la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din 23 martie  
 
Cine este pentru?  
Cine este impotriva? 
Cine se abtine?              
 
Procesul verbal din data de 23 martie a fost votat cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi 
“impotriva” si 1 “abtinere” (dl. Gavan Eugen). 
 
Supun aprobarii ordinea de zi a acestei sedinte. 
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Cine este pentru?  
Cine este impotriva? 
Cine se abtine?              
Ordinea de zi a fost votata cu 25 de voturi “pentru”.  
  
 Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare pentru modificarea 
HCL nr. 1/23.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor 
declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind incetarea 
de drept a unui mandat de consilier local”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind validarea 
unui mandat de consilier local”. 

O rog pe dna. Presedinta, dna. consilier Paladi Gina sa ne prezinte punctul de 
vedere al Comisiei de validare.  
 
DNA PALADI GINA: 

Comisia de validare a mandatelor membrilor Consiliului Local al municipiului 
Galati, in conformitate cu prevederile art. 31 alin 3 din Legea 215/2001, privind 
administratia publica locala,republicata in 2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare, a examinat dosarul dlui.Nicolae Viorel Trif, supleant pe lista APL,  
PDL-UNPR depus la alegerile din 10.06.2012.  

Dupa examinarea actelor prezentate de Secretarul Muncipiului Galati, comisia a 
constatat ca sunt intrunite conditiile legale necesare si propune validarea mandatului de 
consilier local al dlui. Nicolae Viorel Trif. 
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Mai intai trebuie aprobata validarea. 
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Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 
 Il rugam pe dl. Trif sa depuna juramantul.  
 
DL. TRIF NICOLAE VIOREL: 

Subsemnatul, Trif Nicolae Viorel, consilier local, in conformitate cu prevederile 
art.32, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată în 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, depun in faţa Consiliului Local următorul 
jurământ: 

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot ceea ce 
îmi stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Galaţi. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Felicitari, dl. cons. Trif. Bine ati revenit! 
 
DL. BUCATANSCHI MIHAIL: 

Dl. Secretar, doresc, pentru sedinta urmatoare, ca dl. Viorel Trif sa fie asezat in 
Consiliu langa PNL.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Va multumesc.  
 

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind inlocuirea 
unui consilier local din cadrul comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, 
sanatate, culte, cultura, tineret, asistenta sociala, sport si agrement”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    1 vot (dl. Trif Nicolae Viorel) 
 
Cu 25 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 

 
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul 

Consiliului Local pentru dezmembrarea in 4 loturi terenului in suprafata de 2055 mp 
situat in Galati, cartier Tiglina I, str. Saturn nr. 32”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 6 



Cine este pentru?                  – 26 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 28, str. Aleea Castanilor nr. 20” 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 26 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 28, str. Arcasilor nr. 53A”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 26 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 11, str. Crangului nr. 42”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 26 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 26 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 

 
Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordul 

Consiliului Local pentru dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 366123 
mp situat in judetul Braila, com. Vadeni, T 18, P 87, lot 2”. 
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Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
Dl. Bucatanschi Mihail a iesit din sala de sedinta. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea 
terenului cu suprafata de 444,00 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului 
Galati, situat in str. Calea Prutului nr. 17”. 
Daca sunt comentarii? 
 
DL. CALIGA GIGEL: 
 Pretul propus prin Proiectul de hotarare mentionat este superior raportului de 
evaluare, respectiv cel sustinut in Raportul de specialitate si Expunere de motive,  
printr-un amendament propus de Comisia 1 urmare unei tranzactii identificate cu un an 
in urma, in aceeasi zona si in conditii similare.  

Va multumesc.  
 

PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 
A fost modificata valoarea. A crescut valoarea in conformitate cu valoarea din 

tranzactia precedenta.  
Supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala.  
 
Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    2 voturi (dna. Paladi Gina 
                                                                           dl. Gavan Eugen) 
 
Cu 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind trecerea 
din proprietatea publica in proprietate privata a Municipiului Galati a terenurilor 
situate in str. Nicolae Balcescu nr. 1A: lot 3-in suprafata de 107.58 mp si lot 4-in 
suprafata de 5.94 mp si aprobarea schimbului cu terenurile situate in str. Nicolae 
Balcescu nr. 1A: lot 1-in suprafata de 106.32 mp si lot 2-in suprafata de 7.20 mp, 
proprietate a parohiei “Mavromol” Galati”.  
Daca sunt comentarii? 
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DL. GAVAN EUGEN: 
E normal sa aprobam in acelasi proiect trecerea din public in privat si schimb de 

terenuri? E corect, dl Secretar?  
 
SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN: 

Avand in vedere ca sunt doua articole diferite se pot face in cadrul aceluiasi 
proiect de hotarare.  
 
DL. MALINOVICI VICTOR: 

Am observat in dosarul respectiv ca se prezinta evaluari valorice ale acestor doua 
loturi. Lotul de la biserica este mai valoros in comparatie cu cel al Primariei. Daca acest 
lucru afecteaza? Propunerea mea este ca, pe viitor, nu cumva sa se invoce diferenta 
acestor valori.  

 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Nu. S-a discutat si nu se invoca nimic. E vorba doar de a avea o suprafata unitara 
pentru a face parculetul acela din vecinatate.  
 
DL. GAVAN EUGEN: 

Prin hotararile noastre, in cazul unui schimb de teren, raportul dintre suprafete si 
valori era de 3:1 in favoarea municipalitatii. Vreau sa intreb daca mai exista prevederea 
aceasta prin HCL? 
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

In acest moment nu avem informatii. 
Doriti sa faceti un amendament? 

 
DL. GAVAN EUGEN: 

Totul depinde daca avem HCL-ul mentionat.  
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Mi se spune de la Aparatul de specialitate din Primarie ca, din 2007, raportul de 
schimb este de 1:1. Pana in 2007 schimbul era de 3:1.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Mi se pare logic fiind in aceeasi zona sa nu existe… 
 
DL. GAVAN EUGEN: 

Nu am pus logica inaintea legii.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 
Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot. 
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Cine este pentru?                  – 24 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    1 voturi (dl. Bugeag Gheorghe) 
 
Cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere’ proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea TRANSURB SA pentru 
angajatii Societatii ARCELOR MITTAL GALATI SA, pe traseele Cartier Dimitrie 
Cantemir-Arcelor Mittal, Bariera Traian-Arcelor Mittal, Spitalul Militar-Arcelor 
Mittal, Oficiul Postal nr. 6-Arcelor Mittal, Gara CFR-Arcelor Mittal, Gradina Publica-
Arcelor Mittal, ICEPRONAV-Arcelor Mittal, Liceul nr. 9-Arcelor Mittal”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind 
modificarea HCL nr. 447/27.06.2007 privind concesionarea fara licitatie publica a unui 
teren situat in Galati, str. Romana nr. 120-122”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea 
terenului cu suprafata de 13.61 mp, intravilan, proprietatea privata a municipiului 
Galati, situat pe str. Anul revolutiei 1848 nr. 70”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    2 voturi (dna. Paladi Gina 
                                                                           dl. Gavan Eugen) 
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Cu 23 de voturi “pentru”0 voturi “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind vanzarea 
terenului cu suprafata de 396.55 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului 
Galati, situat pe str. Tecuci nr.61”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 22 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    3 voturi (dna. Paladi Gina 
                                                                           dl. Bugeag Gheorghe 
                                                                           dl. Gavan Eugen) 
 
Cu 22 de voturi “pentru”0 voturi “impotriva” si 3 “abtineri” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 27, Traian Nord, str. Cetatianu Ioan nr. 3N”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 

 
Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 38, str. Drumul de Centura nr. 142 A”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
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Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 27, str. Arcasilor nr. 34I”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 28, Traian Nord, str. Aleea Platanilor nr. 51”. 

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
Dl. Gavan Eugen a iesit din sala de sedinta.  
 
Cine este pentru?                  – 24 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 27, str. Arcasilor nr. 34 H”. 

Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
Dna. Paladi Gina a iesit din sala de sedinta.  
 
Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR28, Traian Nord, str. Aleea Arinilor nr. 4”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 
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Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 

 
Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului 
Galati, UTR 38, str. Constantin Levaditti nr. 24A”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea 
cotizatiei anuale a Municipiului Galati pentru Clubul International “Marea Neagra”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atribuirea 
in folosinta gratuita Asociatiei Europene a Dunarii de Jos, a unui teren proprietate 
publica a municipiului Galati, in suprafata de 2883 mp”. 
Daca sunt comentarii?  
 
DL. BUGEAG GHEORGHE: 

Daca se mentioneaza perioada? 
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

S-a solicitat dimineata modificarea pe 3 ani pe durata de derulare a proiectului cu 
posibilitate de prelungire daca perioada de implementare a proiectului se mareste.  
Daca mai sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot. 
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     Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 23 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind preluarea 
din folosinta gratuita a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” a 
Cabinetului de Medicina Sportiva Galati, situat in Galati, str. Eroilor nr. 34, Tronson II 
si atribuirea in folosinta gratuita Universitatii “Dunarea de Jos” Galati-Facultatea de 
Medicina”. 
Daca sunt comentarii? 
 
DL. MIHAI ALIN: 

Vreau sa stiu si eu unde se muta Cabinetul de Medicina Sportiva din Galati?  
Tatal meu a lucrat o perioada acolo si eram curios. 

 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

In spital 
 
DL. MIHAI ALIN: 

Si e potrivit ca sportivii sa intre in spital pentru analize?  
 
DNA. MUSAT CARMINA LIANA: 

Il invit pe dl. consilier Mihai Alin la cabinet. Noi ne-am mutat de sase luni acolo, 
functionam si va asteptam cu mult drag. 
 
DL. MIHAI ALIN: 

Multumesc de invitatie. Eu doream sa stiu doar unde se muta.  
 
DNA. MUSAT CARMINA LIANA: 

S-a mutat de sase luni, functionam si va asteptam sa vedeti, sa va dati cu parerea.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Mai sunt alte interventii? Daca nu, supun la vot. 
Dna. Paladi Gina a revenit in sala de sedinta.  

 
    Cine este pentru?                  – 24 voturi 

Cine este impotriva?             -    0 voturi 
     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
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Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind trecerea din 
proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Galati a terenului in 
suprafata de 31427 mp, situat in Municipiul Galati, str. Dr. Constantin  Levaditti  
nr. 18”.  

 Daca sunt comentarii?  
 
DL. MIHAI ALIN: 

Tinand cont ca e vorba de niste suprafete mari si e o trecere din public in privat as 
dori sa se detalieze aceste doua proiecte. Noi le stim de la comisie, dar sa fie cunoscute 
si publicului care va fi destinatia lor s.a.m.d., pentru a nu da nastere la interpretari. 
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Cele doua terenuri sunt cu destinatie speciala a celor care au deja hotarari pentru 
retrocedari prin compensare. Prin lege suntem obligati la transparenta. Trebuie sa avem 
afisate la Primarie terenurile care sunt destinate acestui scop. Lucru pe care il vom face 
si cu cele doua terenuri dupa ce vor fi validate.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Multumim dlui. Primar.  
Alte interventii. Supun la vot.  
Dl. Bucatanschi Mihail a revenit in sala de sedinta.  

 
Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    2 voturi (dna. Paladi Gina 
                                                                           dl. Bugeag Gheorghe) 
 
Cu 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
  
 Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare privind trecerea 
din proprietatea publica in proprietatea privata a Municipiului Galati a terenului in 
suprafata de 69340 mp, situat in Municipiul Galati, str. Drumul Viilor nr. 99”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot.  
 

Cine este pentru?                  – 23 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    2 voturi (dna. Paladi Gina 
                                                                           dl. Bugeag Gheorghe) 
 
Cu 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2 “abtineri” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
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Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare pentru 

completarea HCL nr. 466/10.12.2014 privind stabilirea redeventei lunare datorate in 
anul 2015 de catre Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati pentru 
concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru 
completarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitati 
desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati”. 
Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 25 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    0 voturi  
 
Cu 25 de voturi “pentru” proiectul de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru 
completarea HCL nr. 278/18.06.2014 privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru 
unele utilaje aflate in dotarea Societatii Gospodarire Urbana SRL Galati”. 
 Daca sunt comentarii? Daca nu, supun la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
Cine este pentru?                  – 24 voturi 
Cine este impotriva?             -    0 voturi 

     Cine se abtine?                      -    1 vot (dna.Dascalu Monica)  
 
Cu 24 de voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 1 “abtinere” proiectul 
de hotarare a fost adoptat. 
 

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotarare pentru 
completarea HCL nr. 425/27.11.2014 privind acordarea normei de hrana politistilor 
locali incepand cu 01.01.2015”. 
Daca sunt comentarii?  
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DL. BUCATANSCHI MIHAIL: 
Scrie in Proiectul de hotarare ca “se acorda personalului Politiei Locale a 

Muncipiului Galati, norma de hrana in echivalentul a 620 de lei pe luna, in limita 
bugetului aprobat”. Doresc un amendament, in continuarea acestei fraze:”incepand cu 
data aprobarii prezentei hotarari”.  
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Este corect acest amendament, pentru ca in material era scris din ianuarie. 
Amendamentul este corect. Nu putem sa aplicam hotararea retroactiv.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Norma de hrana s-a platit ca urmare a ordonantei? 
 
DL. CADINOIU MIHAI: 

S-a platit conform ordonantei.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Incepand de cand? 
 
DL. CADINOIU MIHAI: 

Din ianuarie.  
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Este o completare a ordonantei. Ordonanta a aparut, dar noi am platit numai 
politistii, nu si personalul auxiliar, iar prin aceasta hotarare facem o rectificare normala 
si fireasca. 
 
VICEPRIMAR, COSCA RADU: 

Aceasta ordonanta a aparut in 18.03.2015. Nu putem plati retroactiv pe baza unei 
ordonante aparute in 18.03.2015.  
 
SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN: 

Prima ordonanta a aparut in noiembrie cea care a stabilit doar pentru politistii 
locali. Celalalt personal nu era inclus la plata. Prin HCL 426/27.11.2014 Consiliul Local 
a luat act de modificarile din ordonanta si s-a aprobat incepand cu 01.01.2015 plata 
numai pentru politistii locali.  
 Acum in luna martie pe data de 11 a aparut o alta ordonanta care o modifica pe 
prima prin includerea personalului auxiliar.  
Ce spun domnii consilieri este urmatorul lucru: ca nu se pot plati drepturile stabilite prin 
ordonanta de la 01 ianuarie retroactiv si pentru personalul auxiliar. Dar mai e o 
problema. Daca se accepta amendamentul dlui. Bucatanschi, practic va trebui sa luam 
banii inapoi si politistilor locali, pentru ca modificam data. 
 
DL. BUGEAG GHEORGHE: 

Eu cred ca cei care au primit norma nu trebuie sa se teama. 
 17 



 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Domnilor, va propun sa o scoatem de pe ordinea de zi. Avem luni o sedinta 
extraordinara si cei abilitati vor veni cu lamuririle suplimentare.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Initiatorul retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.  
Trecem la ultimul punct:”Interpelari, interventii, cereri”.  

 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Am facut un anunt pentru sedinta extraordinara luni, pentru ca au fost materiale 
fara avize astazi. Sper ca in cursul zilei de maine sa le avem.  
 Al doilea anunt. V-am inmanat majoritatii un material vizavi de situatia de la 
APATERM si de iminenta declansarii situatiei de urgenta in municipiul Galati. V-as 
ruga foarte mult sa va uitati pe material, pentru ca ieri s-au intamplat doua evenimente 
nefericite. A fost consfintit falimentul APATERM-ului, iar in sedinta Comitetului 
creditorilor de la CET, de la ELECTROCENTRALE de aceasta data a trecut glontul pe 
la ureche, pentru ca au venit creditorii principali cu directia clara, ROMGAZ si 
TRANSGAZ,  de a cere falimentul CET-ului. Am primit un ragaz. Ragazul acesta 
trebuie folosit si folosit cu inteligenta si cu maxima celeritate, pentru ca, o data intrat si 
CET-ul in faliment, sistemul centralizat nu mai poate fi salvat. Retelele primare, care 
sunt esentiale pentru orice dezvoltare viitoare, intra la masa credala si nu mai putem 
avea acces la ele, motiv pentru care cred ca se impune declansarea acestei stari si cu 
masurile de rigoare care se impun dupa declansarea ei, dar pana luni analizam impreuna 
materialele pe care le avem si situatia in care ne aflam.  
 Si al treilea subiect este o informare vizavi de tunel. Am avut si ieri intalnire la 
Guvern. Am avut intalnire si cu dl. Rus si cu dl. Teodorovici, ministrul fondurilor 
europene. Urmeaza saptamana viitoare sa avem o intalnire cu premierul, cu 
vicepremierul cu cei doi ministri enumerati mai devreme si avem toate sperantele ca 
MASTERPLAN-ul va fi modificat cu tunel la Galati.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Va multumim, dl. Primar.  
 
DL. MALINOVICI VICTOR: 

Am vazut in cursul saptamanii trecute si saptamana aceasta ca au inceput 
reabilitarile pentru liniile de tramvai de pe Calea Prutului. As avea o rugaminte. Daca se 
poate lua mai in serios reabilitarea acestei zone, Calea Prutului, pentru ca sunt cratere 
care pot crea multe accidente nedorite. Dar mai mult as face apel catre dl. Primar, poate 
reuseste sa cheme la ordine pe cei care pot ajuta, sa vada de ce nu se respecta aplicarea 
HCL referitoare la parcarea masinilor de gabarit mare pe Calea Prutului. Astfel, in zona 
Basarabiei s-a dat aviz favorabil pentru infiintarea unei societati comerciale foarte bine. 
Este vorba de o societate care ar trebui sa practice vulcanizarea, dar chiar la coltul pietei 
au obturat si trotuar si cale de acces si face fiecare ce vrea acolo. Mai mult, cand cei de 
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la Apa Canal si de la APATERM au avut probleme cu conductele si au avut interventii 
vizavi, chiar la poarta ELNAV, unde sunt garate de un an,daca nu cumva mai mult, vreo 
2-3 masini care au prins si radacini in zona aceea si intreband pe unii si pe altii, care ar 
trebui sa se ocupe de aceasta situatie, mi-au spus: “Dl. Malinovici, va rog sa ne credeti  
nu stim…” Si a inceput o cacaiala de genul acesta.  

Domnilor, daca nu se poate, ori punem picamerul si le scoatem din asfalt, ori 
incercam legal sa vedem de ce nu se pot face aceste interventii. Va multumesc.  
 
ADMINISTRATOR PUBLIC, VLAICU AUREL: 

Vizavi de situatia parcarilor nu va pot da un raspuns exact. E o actiune pe care o 
vom avea impreuna cu Politia Locala sa verificam despre ce este vorba. Pe de alta parte 
imaginati-va ca este un drum eminamente pentru masini grele. Revenind pe partea de 
investitii, in programul de reparatii pe anul acesta este cuprinsa si zona aceasta. Am 
discutat cu dl director de la Directia de Infrastructura si, cu ocazia aceasta vreau sa 
lamurim si subiectul reparatiilor in oras, pentru ca acum speram ca vom fi lasati si de 
vreme sa intram si vom lua punctual toata zonele nevralgice. Avem un buget prevazut 
pentru reparatii si este destul de cuprinzator. Daca doriti dl. director, sa interveniti sa 
spuneti si cateva cifre vizavi de volumul mare de lucrari pe care il vom avea.  
 
DIRECTOR, PETRE MARIAN: 

Buna ziua. Pentru cei care nu ma cunosc, Marian Petre ma numesc, Director 
General al Directiei Infrastructura si Lucrari Publice.  
 In programul acestui an, avem in vedere str. Basarabiei, de reparat in zona strazii 
Domneasca, respectiv pe Calea Prutului. Una dintre discutiile vizavi de Calea Prutului 
ati avut si cu mine, dl. consilier. Eu nu imi aduc aminte sa ma fi balbait, sau sa ma fi 
pierdut. La ora actuala exista o HCL prin care parcarea masinilor de mare tonaj este 
interzisa in municipiu fiind directionate catre zonele special amenajate. 
 
VICEPRIMAR, POPA FLORIN: 

Pentru ca dl. Petre a ajuns la microfon nu pot sa nu profit de chestia aceasta. In 
ultima sedinta ordinara eu l-am rugat pe dl. Primar ca, din sumele alocate pentru studiile 
de fezabilitate pentru anul 2015, sa facem studiu de fezabiliatate pentru reabilitarea 
strazii Basarabia pe tronsonul de la Viaduct pana la Port Bazinul Nou. Eu nu cred ca am 
vorbit de reparatie, am vorbit de reabilitare insemnand tot de facut. Daca facem reparatii 
si punem cateva roabe de asfalt tot asa va arata.  
 
PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Va multumim, dl. Viceprimar. Il rog pe dl. Primar sa ne precizeze locatia si ora 
pentru sedinta extraordinara.  
 
PRIMAR, MARIUS STAN: 

Sedinta se va desfasura la Parcul de Soft, la ora 12.00.  
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PRESEDINTE, VALS VERGILIU SORIN: 

Va multumesc doamnelor, domnilor. Va urez o dupa amiaza placuta.  
 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Vergiliu Sorin VALS 

 
 
 
 

 
      AVIZAT         
   SECRETAR, 

                                                                                  Radu KOVACS 
 
 
 
 
 
INTOCMIT, 
Camelia NEOFIT 
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