
 

 

 
 
 
 
Nr. 65/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 16 aprilie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelca – 
sat Chilieni, lipsind: Magyarósi Imola, Tischler Ferenc, Vajna László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 628/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit și Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua! Stimați colegi, 
reprezentanți ai presei, cei interesați, bine ați venit la ședința extraordinară! Dacă are 
cineva întrebări legat de punctele de pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi, sau 
ceva de adăugat... Doamna viceprimar Sztakics Éva are.” 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulțumesc frumos! Bine 
ați venit, dragi colegi consilieri, reprezentanți ai presei și invitați! Aș propune un punct D1 
la Ordinea de zi a ședinței, cu privire la modificarea regulamentului privind îngrijirea 
medicală la domiciliu a pacienților bolnavi.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și eu aș dori să includem 
un D2 în Ordinea de zi. Este vorba de un schimb de teren, în care sunt interesați Tribunalul 
și Liceul „Mikes Kelemen”. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Nu 
mai sunt alte persoane, atunci, dragi colegi, vă rog ca pe lângă cele 5 puncte pe Ordinea de 
zi, să votăm despre includerea punctului D1. Să votăm despre D1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. Iar acum să votăm despre includerea punctului D2 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. Iar acum despre totalul celor 5 proiecte de hotărâre plus 2 D... deci să 
votăm despre întreaga ordine de zi. Mulțumesc frumos.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Atunci, conform ordinei de zi, să începem... (lb.r.) Da doamnă? La diverse. Bine. 
(lb.m.): Mulțumesc. Deci atunci conform ordinei de zi, începem cu primul proiect de 
hotărâre.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar.  
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Creștem partea de venituri 



 

 

a bugetului municipiului cu 4.425.000 de lei, din care 4.000.000 de lei vor fi alocați din 
Programul Național de Dezvoltare Locală. Am reușit să semnăm 4 contracte de finanțare: 
pentru renovarea străzii Grădinarilor, străzii Vulturilor, străzii László Ferenc, și a corpului 
principal al școlii „Mikes Kelemen”. În același timp veniturile proprii cresc cu 425.000 de 
lei, la partea de cheltuieli reducem fondul de rezervă cu 505.490 de lei, cu 897.000 de lei 
majorăm capitalul social al Sepsi ReKreatív, vor fi modificări minore în programele de 
dezvoltare, vom achiziționa calculatoare pentru colegii noi, iar la cheltuieli vor apărea 
fondurile de dezvoltare menționate anterior. Veniturile proprii ale Teatrului „Tamási Áron” 
cresc cu 400.000 de lei, respectiv teatrul a mai primit o finanțare de 27.200 de lei de la 
Asociația culturală „Égtájak”. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Observații, întrebări dacă sunt... Nu sunt, atunci rog colegii să votăm despre 
proiectul de hotărâre nr. 1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
133/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a 
Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Am discutat deja de mai 
multe ori că dăm în concesiune serviciul de iluminat public prin metodele pieței, adică prin 
licitație. La o ședință anterioară am prezentat deja studiul care dovedește necesitatea 
acesteia, între timp cu o companie specializată am elaborat regulamentul acestui serviciu și 
caietul de sarcini pe baza căruia se va prezenta efectuarea acestui serviciu. A expirat deja 
termenul consultării publicului, cele două documente au fost făcute publice pentru 
termenul prevăzut de lege, nu am primit observații. Aș mai menționa că ambele documente 
au fost întocmite după modelul aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice, deci există un regulament și un caiet de sarcini 
național, compania specializată a elaborat documentele luând în considerare acestea, 
respectiv a evaluat tot sistemul pe care-l avem, după aprobarea acestor documente urmează 
licitația, iar începând din vară o companie specializată va desfășura acest serviciu public în 
Sfântu Gheorghe. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Întreb colegii, dacă au observații, întrebări sau ceva de adăugat... Nu, atunci vă 
rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
134/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
„Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu 
Gheorghe pentru perioada 2018-2020”. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și acest document este 
necesar conform legii, dar este folositor și pentru noi să știm direcția. Pe lângă faptul că 
delegăm serviciul unei companii, dorim să efectuăm noi investițiile și dezvoltările. Această 
strategie este o listă a măsurilor pe care le considerăm necesare în dezvoltarea serviciului 
de iluminat public până la anul 2020. O parte din acestea pot fi finanțate din fonduri 
europene și deja este în desfășurare o licitație pentru întocmirea documentelor, poate am 
primit deja și oferte, iar restul vom realiza din fonduri proprii.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Are cineva observații, întrebări? Nu are nimeni, atunci vă rog să votați despre 



 

 

proiectul de hotărâre nr. 3.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
135/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării 
activităţilor sportive a Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Ca să putem finanța 
Clubul Sportiv Şcolar este necesar un contract, valoarea acestuia este 80.000 de lei, și 
practic acești bani se vor cheltui pe închirierea sălii de sport mici. Clubul Sportiv Şcolar 
desfășoară activități în diverse ramuri sportive, cu un număr destul de mare, 404 de copii, 
și au obținut rezultate semnificative la concursurile organizate în aceste ramuri sportive, 
așadar este justificat ca municipiul să finanțeze în continuare ca să-i asigure sala de sport 
adecvată acestor activități.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Întreb colegii, dacă aveți observații, întrebări... Nu are nimeni, atunci vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre nr. 4.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
136/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului 
onorific „PRO URBE” pe anul 2018. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În acest an până la 
termenul de 15 martie am primit propuneri cu privire la 5 persoane de valoare din Sfântu 
Gheorghe, pentru a fi premiate cu titlul „PRO URBE”. Anul acesta printr-o hotărâre am 
decis să acordăm titlul pentru 2 persoane în 2018, de aceea comisia culturală trebuia să 
aleagă acele 2 persoane, și vă informez cu bucurie că poetul, scriitorul, fostul redactor-șef 
al ziarului „Háromszék”, Farkas Árpád, care a fost premiat și cu premiul Kossuth anul 
acesta, va primi titlul onorific din partea comunității maghiare, iar din partea comunității 
române a fost propus preotul ortodox Cucu Ioan.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Întreb colegii, dacă aveți observații... Nu sunt, atunci în continuare vom vota cu 
vot secret despre cele 2 persoane. Prima dată rog colegii să votăm despre Farkas Árpád.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. Acum rog consiliul să voteze despre dl. Cucu Ioan.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Și acum să votăm despre proiectul de hotărâre în întregime.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
137/2018. 
 „Vă anunț cu bucurie că cei 18 prezenți l-am aprobat cu unanimitate. Mulțumesc.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 94/2017 privind stabilirea modalităţii de organizare a serviciului 
comunitar asigurat persoanelor vârstnice la domiciliu, din municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Propunem o modificare cu 
privire la modalitatea de organizare a îngrijirii medicale la domiciliu. Până acum au 
beneficiat de îngrijire medicală la domiciliu stabilită de consiliu persoanele vârstnice al 
căror venit lunar nu a depășit salariul net minim național. Am dori să modificăm în așa fel, 
încât să nu depășească salariul brut minim național, deoarece privind diferența dintre cele 
două sume, există persoane care necesită acest ajutor și nu vrem să fie excluse.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Întreb colegii, dacă aveți întrebări, observații... Nu, atunci să votăm despre 
proiectul de hotărâre D1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
138/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea preluării 
în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe, al unui imobil aflat în administrarea Gospodăriei Comunală 
S.A. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Există un teren care se află 
în proprietatea Tribunalului, iar Liceul „Mikes Kelemen” a fost construit pe acest teren, 
respectiv există un teren care devine acum proprietatea administrației locale, care în 
prezent practic este gestionat de utilități publice, iar o parte din Tribunal este construit pe 
acesta. Pentru ca aceste lucruri să fie soluționate și toată lumea să fie pe propriul teren, este 
necesar să luăm înapoi dreptul de gestionare de la utilități publice, e vorba de o suprafață 
de 1112 mp, și când dreptul de gestionare va fi deja la administrația locală, atunci va fi 
posibil să facem acest schimb. În proiectul de hotărâre este vorba despre faptul că terenul 
de 1112 mp va fi transferat în patrimoniul propriu și în gestionarea orașului.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Întreb dacă are cineva de adăugat sau întrebări... Nu, atunci să votăm despre 
proiectul de hotărâre D2.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
139/2018. 
 „Deci am terminat cu proiectele de hotărâre din Ordinea de zi, și atunci la Diverse 
îl rog pe colegul consilier dl Gheorghe Ion să ia cuvântul.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): „Bună ziua! Salut colegii și pe domnii 
ziariști. Aș avea o rugăminte sau o întrebare mai bine zis, legat de un proiect, care a fost 
discutat vreo 4 ani în urmă, și am înțeles că trebuia să fie finalizat cam prin luna aprilie 
2014. Se referă la monumentul eroilor din primul război mondial, care este ca locație în 
cimitirul comun, în spatele criptei. S-a mers până la o mică fază și pe urmă s-a sistat 
lucrările din anumite motive nefundamentate, zic eu, pentru că la vremea respectivă acest 
monument a fost făcut... Exista o listă cu cei care au căzut în timpul primului război 
mondial, o listă făcută de către germani. Acolo sunt înmormântați numai ostași care au 
căzut în perioada respectivă. Am înțeles că s-a sistat lucrările pentru că s-a descoperit că 
acolo în zonă ar mai fi și alte oseminte aparținând altor eroi, să zicem așa, pentru că se 
spune că ar fi din cel de al doilea război mondial. Întrebarea mea este, dacă se... Așa. Ce 
măsuri s-au luat, pentru că a trecut atâta timp de când trebuia pus și finalizat. Obeliscul este 
finalizat, am înțeles, dar s-a sistat lucrările pe motiv că ar exista și alte oseminte care nu fac 
parte din perioada respectivă. Dacă aș putea și eu să primesc o lămurire în acest sens, 
deoarece fac parte din Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, iar pe noi ne 
preocupă acest aspect și vrem să finalizăm acest monument. Dacă se știe ceva de această 
problemă?” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
întrebare. Doamna viceprimar a semnalat că va răspunde la întrebare.” 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul trecut am câștigat un 
proiect și fonduri de la statul maghiar pentru elaborarea studiului istoric, dacă nu mă înșel, 
la acesta s-a lucrat, nu știu dacă este gata deja sau nu, dar evident vom verifica, și în cazul 



 

 

în care studiul este gata, vom merge mai departe, deoarece este în interesul tuturor să fie 
renovat monumentul eroilor din primul război mondial. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
răspuns. d-na Pârvan.”  
 Domna consilier PÂRVAN RODICA (lb. r.): „Vă mulțumesc. Astăzi suntem în a 
16-a, la sfârșitul săptămânii normal ar trebui să debuteze zilele orașului. Ziarele mare lucru 
nu spun, înafară de scurte, foarte scurte informări. Probabil nici dânșii nu știu prea multe. 
Noi știm că vom evolua în spatele șurii, și cam atât. Dacă prin amabilitatea dumneavoastră 
ne puteți face o scurtă informare, să ne spuneți despre ce este vorba, pentru că suntem mai 
rău decât locuitorii de la Gară, sau din Ciucului, așa, deși suntem consilieri. Suntem aici ca 
să votăm acolo 18, 17, 16 și așa mai departe. Și atunci rugămintea este să fim prinși și noi 
în activitățile care se organizează, ca acum doi ani bunaoară. Anul trecut n-am primit nici 
un fel de convocare nicăieri și eu nu obișnuiesc să mă duc acolo unde nu sunt invitat. Mă 
duc, că am citit în program și mă duc și mă înființez acolo, că eu sunt Pârvan, marea 
actriță. Rugămintea este să ne spuneți când vor fi gata programele, și dacă puteți în câteva 
cuvinte să ne desenați un pic proiectul Zilelor Sfântu Gheorghe. Și încă oadtă, cu 
rugămintea de a primi solicitare, nu trebuie neapărat invitație, ci pur și simplu o înștiințare. 
Sunteți invitați, sau știu eu cum, așa, dar nu neapărat, v-am spus, invitație. Nu fac parte 
dintre cei care așteaptă invitații scrise, dar să fim solicitați în calitatea noastră de consilier 
local, acolo unde credeți că ne este locul. Vă mulțumim.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Doamna viceprimar.” 
 Domna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Programul Zilelor Sfântu 
Gheorghe este încărcat pe site, poate fi studiat, bineînțeles ne-am bucura dacă consilierii ar 
participa la programele comune cu delegațiile orașelor înfrățite. Astăzi am terminat 
programul delegațiilor orașelor înfrățite, îl voi transmite tuturor consilierilor, în afară de 
acesta, de obicei trimitem invitații doar pentru ceremonia de acordare a titlului onorific 
„PRO URBE”. Aceasta va fi actuală după 2 săptămâni, bineînțeles există invitații pentru 
aceasta, în rest puteți selecta individual din programul afișat pe site, și vă așteptăm pe toți 
cu drag, ne bucurăm dacă participăm cât mai mulți la sărbătoarea orașului nostru.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. József Álmos 
are de adăugat la acest subiect?” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Eu aș dori să fac 
câteva precizări pentru dl. Ion Gheorghe. Nu știu care este soarta renovărilor, acolo sunt de 
fapt 2 monumente, menționez doar ca să precizăm, unul fiind monumentul german, 
monumentul pentru războiul mondial, pentru ostașii germani care și-au dat viața, acolo în 
jur se află mormintele lor, iar celălalt monument cu denumirea exactă este monumentul 
ostașilor căzuți în și din Sfântu Gheorghe. Aceasta este denumirea exactă a lucrurilor. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. Dau 
cuvântul la colegul consilier dl. Cochior Andrei.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb. r.): „Aș dori, în conformitate cu 
Constituția României, art. 1, alin. 4, dacă ne-am achitat de împroprietările revoluționarilor, 
pentru că știind de la Gostatul de la Câmpul Frumos, sunt niște rezerve de teren și dacă mă 
invită la întâlniri... Eu am ridicat de atâta ori problemele și nu s-a primit nici un răspuns. 
Asta prima întrebare. A doua. Dacă am făcut în fața Consiliului Județean să aprobați pentru 
patinoar. N-am înțeles, iar facem țigănie cu pământul acolo. Vă rog frumos. N-am înțeles. 
Am fost și eu în alte state, am văzut, așa ceva nu se întâmplă. Și dacă totuși doriți despre 
parcul din Sfântu Gheorghe... Și acum vreau să spun că vine Zilele Sfântu Gheorghe și 
spunem așa: Sfântul Marele Mucenic Gheorghe, cine a putut să fie, o să vedeți 



 

 

dumneavoastră. Și am aici o decizie a instanței cărților funciare din anul 1931, cu tot 
parcul. Deci nimeni nu poate să revendice niște terenuri acolo, că nu văd sensul. Nu văd 
sensul la pământul acela care este cărat acolo. Chiar nu văd sensul. Aștept un răspuns de la 
dumneavoastră. Dacă vor fi: una retrocedări și alta este împroprietările. Dacă aceste 
revoluționari...Că dacă nu erau ei, poate noi nu eram aici. Și nu trebuie să tragă unii pentru 
alții din partea revoluționarilor, care nu sunt... Fie că sunt români, fie că sunt maghiari, 
trebuie să-i respectăm. Așa scrie legea, așa scrie constituția. Asta ne este obligația. Vă 
mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Au fost 2 
întrebări, una referitor la restituire, cealaltă referitor la patinoar. Răspunde cineva? Da, 
doamna secretar, la prima.” 
 Domna secretar al municipiului KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ (lb.r.): „Pe lângă 
respectul cuvenit revoluționarilor, în primul rând comisia legii fondului funciar trebuie să 
respectă legea. Așa cum am precizat de nenumerate ocazii și așa cum i s-a precizat și dlui 
Rujoi cam de vreo 10 minute, de către colega mea, reprezentant al comisiei legii fondului 
funciar, în săptămâna aceasta vor trimite adrese către revoluționari, pentru ca să se prezinte 
în vederea optării asupra unei suprafețe de teren. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
răspuns. La cealaltă întrebare, domnul viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acest teren pe care a fost 
amplasat patinoarul, se dovedește a fi bun pentru patinoar și pe termen lung, însă pentru a 
deveni patinoar, trebuie finalizat, deci trebuie un teren stabil și nu cum e făcut acum 
provizoriu, ci trebuie finalizat. Pentru acesta trebuie comandat un studiu, trebuie alocat o 
sumă din buget, deci oricum este o procedură mai lungă, dar oricum vom asigura ca spațiul 
să fie acceptabil temporar din punct de vedere estetic și funcțional. Deci aceasta este o 
variantă, însă nu am renunțat la ceea ce a fost planul administrației locale mai demult, și 
credem că instituțiile l-au împiedicat în mod ilegal, deci trebuie să decidem între cele două 
variante, iar această decizie se va lua foarte curând.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim pentru răspuns. 
Alte persoane nu au cerut cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru activitate, vă 
doresc o după-masă plăcută!” 
 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26 iulie 2018. 
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