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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 9 din 07.01.2021, in conformitate cu prevederile art. art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali din cei 18 convocați, lipsă fiind  
următorii: Vasiliu Ionel, Pintilii Marius – Claudiu, Moroşanu Gabriel.                                  

Domnul primar se află în concediu de odihnă, atribuţiile acestuia fiind exercitate de către 
dl. viceprimar, ing. Constantin Bulaicon, conform Dispoziţiei nr. 962/31.12.2020. 
   D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului 
local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi întrunesc condiţiile 
prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt 
însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate, avize ale comisiilor de 
specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative. 

 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Bună ziua şi bine ati venit! 
 Vă propun spre aprobare  ordinea de zi, respectiv:  
            1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
ianuarie – martie 2021 - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ, înainte de expirarea duratei 
normale, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisia 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului 
pe anul 2020 din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin 
Bulaicon; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 



 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi                            
- iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

Domnul consilier local, ec.Cozmin Stoica propune includerea pe ordinea de zi a punctul 
Diverse. 

Ordinea de zi, in totalitate, se aprobă cu 15 voturi ”pentru”. 
 Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie – martie 2021 - iniţiator, viceprimar – ing. 
Constantin Bulaicon. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:  
Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Vă rog să faceţi propuneri… 
 Dl. cons. local Sandu Ioan – Sergiu  propune pe d-na cons. local, ed. Maria Dulgheriu. 
 Se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 11 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” (d-na 
Gavril Elena, d-l Stoica Cozmin și d-l Drăguşanu Octav – Anton) şi 1 “abţinere” (d-na Dulgheriu 
Maria). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului MÎNDRUŢĂ 
GHEORGHIŢĂ, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, şi declararea ca vacant 
a locului deţinut de acesta - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la baza iniţierii 
proiectului de hotărâre. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon :Intervenţii? Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu  unanimitate de voturi, respectiv 
15 voturi “pentru”. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin 
Bulaicon; 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la baza iniţierii 
proiectului de hotărâre. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 



D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:  
Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu  unanimitate de voturi, respectiv 
15 voturi “pentru”. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2020 din excedentul anilor 
precedenţi - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la baza iniţierii 
proiectului de hotărâre. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:  
Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu  unanimitate de voturi, respectiv 
15 voturi “pentru”. 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Dau cuvântul domnului consilier local 
Cozmin Stoica la ultimul punct de pe ordinea de zi, respectiv ”Diverse”. 
 D-nul consilier local, Cozmin Stoica: Odata cu inceperea anului a intrat in vigoare si 
legea compostului. Vreau sa intreb daca primaria are ceva… 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : Legea…? 
 D- nul consilier local, Cozmin Stoica: Compostului….  
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Am inteles! 
 D-nul consilier local, Cozmin Stoica: Suntem obligati sa separam compostul si vreau 
sa vad daca primaria se pregateste cu ceva in acest sens. Eu pot sa spun ca din martie, de 
cand m-am mutat la casa, am adunat 200-300 kg de compost. Daca sunt 6000 de gospodarii, 
se aduna undeva la 120 tone de compost, plus crengi, frunze si toate alea. Primaria ar putea sa 
faca si bani in sensul asta. Adica putem sa ne folosim de sere si de toate astea, facem pamant, 
oamenii sa doneze compostul, cojile de ou, banane, portocale si toate astea….le adunam in 
containere separate si facem ingrasamant. Oamenii pot sa vina sa cumpere pamantul sau 
ajutam, educam oamenii: donati compost si primiti doi saci de ingrasamant la sfarsit de an sau 
la jumatate de an. Aici trebuie  sa gasim o platforma unde sa depozitam compostul si sa gasim 
solutii cu inginerii din primarie pentru… 
 D -nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Interesant ce spuneti. Sa stiti ca fiecare 
dintre consilieri are dreptul sa faca un proiect de hotarare. Ganditi-va ca noi incercam de ani de 
zile sa constientizam si sa invatam populatia sa faca selectie , in primul rand sa colecteze 
selectiv gunoaiele. Si e o problema, pentru ca, daca ati vazut, o mare parte din oameni au 
inteles și stiti ca multe legi apar si  au o perioada in care se aplica. Este foarte interesant. 
Conlucram.  Să incercam sa facem un proiect de hotarare si pe linia asta. Este un pas inainte, 
cred ca nimeni nu are nimic impotriva pentru lucrurile bune, dar deocamdata nu am avut o 
actiune in sensul asta. 



 D-nul consilier local, Cozmin Stoica: Oamenii  din oras poate sunt obisnuiti, cum sunt 
elevii la scoala: înveti bine, primesti un calificativ bun. Poate si cu asta….donezi compost, 
primesti ingrasaminte… 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Şi spre scoala ne-am indreptat, stiti foarte 
bine. Am dat concursuri cu selectia, domnii directori  de scoala stiu foarte bine, deci nu am 
lasat…Dar la compost inca nu ne-am gândit. 

 D-nul consilier local, Sandu Ioan Sergiu: Aceasta  chestie ar fi benefica pentru cei 
care stau la bloc, pentru cei care stau la apartament, pentru cei care stau la casa. Oricum…ma 
gandesc ca nu arunca resturile astea, pentru ca eu stiu ca si ai mei stau la casa, folosesc toate 
chestiile astea, compostul s.a.m.d. Îl fac ingrasamant ei singuri acasa. Ar trebui sa identificam 
6000 de gospodarii total, dar cate sunt la apartamente, cate sunt la case. 
 D-na consilier local, ed. Maria Dulgheriu, presedinte de sedinta: Şi te gandesti ce 
poti sa ii dai in schimb celui de la apartament. 
 D-nul consilier local Sandu Ioan Sergiu : Exact. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Putem gasi o solutie. Corect. Nici o 
persoana nu a stat sa aprofundeze subiectul asta. Împreuna cu specialistii  putem gasi un 
proiect. Discutam. 
 D-nul consilier local Cozmin Stoica: Avem deja o discutie la nivel de partid, cu cineva, 
deja intentionam sa facem un proiect, dar voiam sa vad daca Primaria va face ceva in sensul 
asta, sau venim noi cu proiectul de hotarare? 
  D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Nu avem nimic impotriva.  
 D-nul consilier local,  prof. Matei Gabriel: Primaria este deschisa spre orice initiativa. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Şi d-nul primar si-a exprimat de la inceput 
toata deschiderea, asa ca… 
 D-na consilier local, ed. Maria Dulgheriu  - presedinte de sedinta: Mai sunt si alte 
interventii? Daca nu , declar sedinta inchisa. Multumim frumos! 
 Sedinta se incheie, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal. 
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