PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, la 6 decembrie 2011 la sediul Primăriei comunei Dăneşti, cu ocazia
şedintei ordinare al Consiliului Local Dăneşti.
Sunt prezenţi:


viceprimarul comunei Dăneşti Gall Attila



secretarul comunei Dăneşti d-na Zsigmond Emma



d-na referent contabil Antal Rozalia



şi următorii consilieri locali aleşi:


Abos Zoltan



Ambrus Laszlo



Boer Tibor



Dobos Laszlo



Gidro Arpad



Gal Kalman



Kajtar Csaba



Lukacs Gabor



Szabo Tibor



Szasz Janos

Şedinţa este deschisă de preşedintele de şedinţă Boer Tibor, care îl prezintă proiectul
ordinii de zi .
1. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 29
noiembrie 2011.
2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind vânzarea unui imobil clădire şi
teren aferent aflat în proprietatea privată al comunei Dăneşti situat în
intravilanul comunei Dăneşti nr. 775.
3. Aprobarea proiectului de hotărâre delegarea unui consilier local cu atribuţii
de viceprimar.
4. Dezbaterea problemelor curente ale comunei.
Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi de d-nii consilieri.
Primul punct al ordinii de zi - aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare
din data de 29 noiembrie 2011.
D-na secretar prezintă procesul-verbal.
1

Preşedintele de şedinţă: mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii
semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îl supună la vot
procesul-verbal, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi.
Al doilea punct al ordinii de zi, aprobarea proiectului de hotărâre privind vânzarea
unui imobil clădire şi teren aferent aflat în proprietatea privată al comunei Dăneşti
situat în intravilanul comunei Dăneşti nr. 775.
Lukacs Gabor: Am mai vorbit de mai multe ori despre clădirea As. Composesorale, mai
întâi trebuie desfăcut contractul iar acuma trebuie să luăm o decizie ref. la vânzare. Până
când nu avem hotărârile nu putem să finalizăm situaţia juridică. Am consultat consilierii
juridici şi pe d-na secretar, să nu cumva să facem o greşeală.
Szabo Tibor: As. Composesorală a alocat 134 mii lei ptr. reabilitarea clădirii cu care nu
vom mai întâlni, aceşti bani vor fi pierduţi din partea asociaţiei.
Szasz Janos: Care este valoarea?
Lukacs Gabor: A fost evaluat la 207.000 lei.
Szasz Janos: Din care se scade ceea ce a fost achitat de As. Compos. la reabilitarea
clădirii, cât trebuie să achitaţi ptr.clădire?
Lukacs Gabor: 100.000 lei.
Szasz Janos: Să fie anunţat cum trebuie.
Kajtar Csaba: Înrederea acordată este cel mai importantă, dacă asta este calea care
trebuie să urmăm, atunci aşa e bine.
Szabo Tibor: Nu este sigur, că membrii As. Composesorale sunt de acord.
Lukacs Gabor: Dacă lăsăm ptr. anul viitor nu cred că vom putea achita suma.
Preşedintele de şedinţă: mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii
semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îl supună la vot
proiectul de hotărâre, ceea ce este aprobată în unanimitate de voturi.

Al treilea punct al ordinii de zi, aprobarea proiectului de hotărâre privind delegarea
unui consilier local cu atribuţii de primar.
Kajtar Csaba: Nu cred că trebuie să amânăm această ordine de zi.
Lukacs Gabor: A avut loc HKT-ul. Şi vorbeşte în continuare despre posibilităţile. Îl
întreabă pe cons. Gidro Arpad şi Dobos Laszlo de ce nu s-au prezentat la HKT? Ei spun
cauzele, iar cons. Lukacs Gabor exclude scuzele.
Kajtar Csaba: Este vorba despre faptul că acolo la HKT au decis despre acest punct al
ordinii de zi, făcând referire la şedinţa din noiembrie unde s-a decis că acestă ordine de zi
să fie dezbătută în acestă şedinţă, şi să se decidă despre persoana desemnată.
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Gal Kalman: În fosta şedinţă s-a ivit o confruntare, cee ce nu s-a decurs în mod corect. În
cadrul organizaţiei UDMR sunt unele lucruri pe care trebuie să-l respectăm. Conducerea
UDMR ne cerea să amânăm delegarea unui consilier cu atribuţii de viceprimar.
Szasz Janos: O să te corectez, ei au decis ce se va întâmpla.Nu sunt scuze faţă de
consilierii din UDMR, dacă ar fi un candidat dintre membrii UDMR nu s-ar fi propus acestă
idee, dar din acestă cauză trebuie să amânăm delegarea.
Kajtar Csaba: De ce să nu decidem despre delegare dacă data trecută am decis acest
lucru.
Gal Kalman: Propun suplimentarea ordinii de zi conform prevederilor legii administraţiei
publice locale, cu proiectul de hotărâre privind modificare organigramei şi statului de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Dăneşti.
Ambrus Laszlo: Care este situaţia cu remuneraţia ? Nu mai vor fi necesare organizarea
alegerilor locale în comune, deoarece administratorul public va face totul.
Szasz Janos: Ca să fie bine, să discutăm şi despre postul de administrator, dar să
desemnăm şi consilierul cu atribuţii de viceprimar. Să spuneţi părerea, care sunt punctele
tari ale faptului vom înfiinţa postul de administrator public?
Ambrus Laszlo: În rog pe d-na secretarsă scrie procesul-verbal în mod punctual. Ordinea
de zi să rămâne aşa cum a fost propus, să nu fie suplimentat, părerea mea este că postul
de administrator nu va fi creat ptr. un timp determinat, ci va fi pe durată nedeterminată.
Vom decide despre înfiinţarea postului şi persoana care va ocupa va fi desemnat de sus.
Cei de sus vin să ne spune că avem nevoie de acest post, oare avem nevoie de acesta?
Îl întreabă pe d-l viceprimar care sunt atribuţiile acestui manager public.
Szasz Janos: Preşedintele UDMR-ului să ne spună detaliile.
Gal Kalman: Postul de dministrator public nu este egal cu postul de primar, va fi
subordonat primarului şi angajat cu contract individual de muncă. Este exclus faptul că el
va decide despre toate. Ştim câte sume am plătit ptr. d-l Gyorgy Istvan, ptr. consultaţiile
financiare, proiectanţilor şi celor care scriu proiectele mari, dacă persoana care ocupă
acest post poate să facă toate aceste lucruri, şi este un lucru bun.
Lukacs Gabor: Kalman îţi apreciez activitatea în UDMR.

Nici eu n-am ştiut detaliile

referitoare la acest post, dar acuma am realizat, că este un fel de city manager care de
obicei se angajează la localităţi al cărei populaţie se situează peste 10.000 de persoane.
Persoana care va ocupa postul trebuie să fie expert în treburile financiare de pildă, şi
acuma vin ei şi ne spune cine să se ocupă postul. Şi în HKT trebuia să ne spună cineva.
Gal Kalman: Cauza deoarece vă spun este un lucru bun să înfiinţăm acest post, este
faptul ce s-a întâmplat cu primarul, iar viceprimarul nu poate îndeplini atribuţiile pe deplin,
şi va putea asigura continuitatea.
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Kajtar Csaba: Eu nu văd sensul acestu lucru, să angajăm un administrator public, ştiu că
la nivelul judeţului există postul. Dacă vreţi să fiţi influenţaţi, să vedeţi lucrul că cei de la
UDMR nu văd că Attila este competent să îndeplinească atribuţiile de primar şi va fi
„ajutat” de administrator. De ce nu facem ceea ce am decis, nu e nimic ilegal în ceea ce
am decis. Până când se va finaliza angajarea va trece circa o lună şi jumătate. Nu sunt
de acord cei de la UDMR cu opinia noastră, au intervenit, să nu fie ceea ce am propus
noi. Dacă organizaţia nu influenţează pe nimeni atunci, fiecare să-şi spună părerea şi săşi asume.
Ambrus Laszlo: Acesta ar fi nedrept faţă de comunitate. Te-am întrebat Attila, dacă tu eşti
primarul, ai spus că da.
Citeşete capitolul VIII din Legea nr. 215/2001.
Ambrus Laszlo: Trebuie să ne gândim şi la cheltuielile ce sunt generate de înfiinţarea
acestui post, şi să ne uităm în ochii consătenilor noştrii, deoarece ştim care poate fi
remuneraţia administratorului public. Vă întreb ce fel de explicaţii o să dăm alegătorilor,
eu am ales pe Jeno, ci nu pe Erzsebet. Am posibilitatea să mă angajez îndeplinirea
atribuţiilor de viceprimar. Nu văd de ce facem, ceea ce spun alţii pe dinafară. Este
surprinzător că în România există foarte puţine cazuri, ca aceasta, dar noi trebuie să
asumăm răspunderea, vă mai întreb odată, de ce avem noi nevoie de toate acestea?
Atunci nu este necesar funcţionarea vreunui consiliu local, viceprimar, nu sunt necesare
alegerile, degeaba a fost un primar cu atribuţii de conducere, şi atunci a fost ceea ce ar
trebuit să fie.
Kajtar Csaba: Şi în ziar a apărut anunţul Prefecturii, ceea ce conţinea referire la faptul că
în acestă săptămână vom delega un consilier cu atribuţii de viceprimar, dar cineva a
intervenit.
Boer Tibor: Să spună fiecare părerea.
Kajtar Csaba: Nu am făcut nimic ilegal, cănd am votat marţia trecută să delegăm acuma
un consilier cu atribuţii de viceprimar, dacă cineva retrage atunci să-şi asume
răspunderea.
Szasz Janos: De ce avem nevoie de administrator public? De ce avem nevoie şi de ce nu
avem nevoie ? Se va anunţa postul vine cineva şi va ocupa, atunci ce se va întâmpla?
Ştim că cine candidează la acest post. Dacă va fi un administrator, atunci va fi destul 5
consilier şi un primar. Dacă este organizat se poate face, ptr. cine o să dăm de lucru?
Ambrus Laszlo: Au spus cei de la UDMR să fie delegat un consilier plus să se infiinţeze
postul de administrator public?
Dacă va fi acest post atunci nici nu este necesar delegarea unui consilier cu atribuţii de
viceprimar.
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Gal Kalman: Nu cei de la UDMR decid, de aia ne-au chemat pe noi. Dacă avem şansa de
ce să nu trăim cu ea, poate să conducă şi 5 dar vor veni cu atât mai puţini bani în
comună.
Szasz Janos: Nu la angajaţii din Primărie am gândit, ci la noi.
Gal Kalman: În timp ce este în guvernare UDMR-ul, ei cer banii şi ne dau, nu primim bani
dacă nu decidem ceea ce spun ei, dacă presiunea vine de la Partidul Civic şi voi trebuie
să îndepliniţi ceea ce spun ei.
Kajtar Csaba: Nu este.
Gal Kalman: În legătură cu delegarea nu este vorba că nu mai este necesar, consiliul
trebuie să decide pe cine să delegăm.
Lukacs Gabor: Dacă nu funcţionează ceea ce decidem noi, atunci trebuie să respectăm
ceea ce este sau va fi.
Gal Kalman: Cei de la UDMR nu delimitez de decizia noastră, dar este o condiţie a
trimişilor locali, acuma spunem că am adus unul din Partidul Civic Maghiar, sunt unele
lucruri care nu am clarificat încă, nu putem să poziţionăm în sens opus cu ei.
Kajtar Csaba: Vedeţi şi la Sândominic sunt bani, chiar dacă d-l primar este independent,
iar viceprimarul este din PCM.
Szasz Janos: Conducerea PCM-ului nu au impus astfel de condiţii, nu puteţi să spuneţi.
Eu aşa văd lucrurile, că dacă partida este spre a pierde, atunci cei din sus vin şi
constrâng unele lucruri cu care alegătorii nu sunt de acord. Ambrus Laszlo a primit 300 de
voturi. Nu este adevărat că nu ne-a dat banii, dar este un act normativ care
reglementează faptul că o X% din impozite şi taxe trebuie defalcat. Este un alt lucru că
cei de la Consiliul Judeţean decid cum vreu ei, dar actul normativ respectiv trebuie
aplicat. Nu pot să admit că decid aceşti oameni.
Gall Attila: Nu am fost invitat, nu ştiu despre ce aţi vorbit, nu sunt contra lui Ambrus
Laszlo, dar trebuie să respect regulamentul organizaţiei UDMR.
Ambrus Laszlo: Să amânăm decizia?
Gidro Arpad: Da.
Dobos Laszlo: Nu am fost prezent la HKT, dar şi eu trebuie să respect regulamentul.
Szabo Tibor: De ce nu vedem ceea ce este în interesul comunei? De ce nu optăm la
avansare spre binele comunităţii? Împreună am decis să delegăm un consilier. Acuma ce
este? UDMR-ul acuma nu ne lasă să votăm ptr. un consilier din PCM.
Lukacs Gabor: Am început cum am început, toţi am conlucrat, lucrurile au funcţionat bine,
de ce nu ne lasă să decidem noi, fără influenţa lor. Decid ceea ce este bun ptr.
comunitate, au spus, să nu ne spune cei din sus cine să fie conducătorul comunităţii. În
toate cazurile ţin cont de lucrurile ceea ce am început cu fostul primar, Suket Jeno,
5

respectând voinţa lui, până la moarte, el a fost primarul şi în acest mandat nimeni nu va fi
altul.
Boer Tibor: Opinia mea este, că în cazul alegerii viceprimarului din anul 2008, m-aţi
chemat să mă angajez de a fi viceprimarul, am mers acolo şi am tras concluzia. Erau unii
care spuneau cu nu sunt în stare să fac, trebuia să-mi spuneţi că este propus şi Gall
Attila, atunci aţi spus să expunem ptr.el, şi au am votat ptr. el doarece credeam că este
omul vostru, între timp am consultat cu cineva şi am realizat că lucrurile nu stau aşa cum
par a fi. Acum vreţi să eliberaţi din funcţie pe Attila.
Kajtar Csaba: Cine ţi-a spus că vrem să eliberăm din post?
Boer Tibor: În cealaltă zi m-am răzgândit, să nu mai delegăm un consilier ptr. îndeplinirea
atribuţiilor de viceprimar.
Kajtar Csaba: Să spui faptele te rog.
Boer Tibor: Fapt este că am fost de acord că lângă viceprimar mai trebuie cineva. După
toate acestea nu mai lupt, nu sunt contra să fie delegat un consilier cu atribuţii de
viceprimar, dar o să respect regulamentul UDMR-ului. Nu am discutat că viceprimarul nu
poate să fie din PCM.
Kajtar Csaba: Sunt acuzat acuma.
Boer Tibor: Nu eşti acuzat cu nimic.
Gall Attila: În primul rând vreu să cer scuze ceea ce s-a întâmplat la şedinţa trecută, dar
să ştiţi că eu aşa am gândit că o să rezolvăm lucrurile de la început, să discutăm şi să
luăm decizii. Cei din conducere au văzut că cooperăm, au apreciat şi ne-au alocat
fonduri, iar noi am putut face unele investiţii din aceşti bani, trebuie să respectăm
regulamentul.
Kajtar Csaba: Ţi-am spus data trecută, am venit să te ajut în ceea ce ştiu şi eu, să vedem
ce fel de contracte sunt în derulare. Nu te-am atacat din spate, nu am vrut să te eliberăm.
Dar tu nu m-ai spus cum stau lucrurile, chiar dacă erai clarificat de fostul primar în mai
multe lucruri.
Ambrus Laszlo: Despre ordinea de zi, am părerea că nu vreţi delegarea unui consilier cu
atribuţii de viceprimar, vă mulţumesc încrederea, dar faceţi ceea ce se dictează din sus.
Este deschisă şedinţa UDMR-ului ceea ce se va ţine vineri? Am realizat că au fost
ameninţaţi consilierii Gidro Arpad şi Dobos Laszlo. Să fie deschis ca să putem spune
părerea chiar şi în faţa ei. Dacă nu vor fi bani va fi pe dezavanatajul comunităţii. Şi
Tuşnadul are bani, chiar dacă d-l primar face parte din partidul PCM. Domnul vadă
sufletul meu că nu am scopul de a clarifica lucrurile suspicioase ale fostului primar. Am
putut să înţelegem şi data trecută, iar acuma începem iar războiul. Pun acolo pe cineva
cine nu este dintre noi consilierii. Şedinţa de vineri să fie accesibil de oricine, deoarece şi
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unul din PCM poate să-şi facă treaba şi o să fac totul spre binele localităţii. Nu este o
dorinţă de a obţine puterea, ci dorinţa de a sluji binele în favoarea comunităţii. Vă
mulţumesc încrederea.
Abos Zoltan: Dacă vrei o să aducă vineri procesul verbal ce au scris marţi.
Ambrus Laszlo: Nu am nevoie de procesul verbal, ci vreu să fiu acolo să discutăm, să
spun părerea în faţa lor. Data viitoare o să mă candidez ca independent şi o să investigez
lucrurile suspicioase. Te rog să spui celor de la UDMR te rog Kalman.
Gal Kalman: Am spus la şedinţă că am decis despre un lucru şi nu este frumos că acuma
decizia se modifică.
Boer Tibor: Nimeni nu este contra persoanei lui Ambrus Laszlo, este vorba că voiau să
comunice şi alţilor, dacă delegăm pe Ambrus Laszlo atunci se mai poate lua decizie?
Szabo Tibor: Dar era vorba că acuma decidem.
Kajtar Csaba: Ceea ce am decis să urmăm, fiecare să-şi asume răspunderea.
Szabo Tibor: Vă spun ce o să fie, veţi fi ameninţaţi până vineri.
Preşedintele de şedinţă: mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii
semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îl supună la vot
faptul ca proiectul de hotărâre să fie discutat şi aprobat sau nu, rezultatul votării este
următoarea : 6 consilieri sunt PENTRU- ca discutarea şi aprobarea proiectul de hotărâre
să fie amânat, iar 5 consilieri sunt CONTRA amânării aprobării hotărârii.
Preşedintele de şedinţă : Să discutăm despre propunerea lui Kalman suplimentarea
ordinii de zi conform prevederilor legale.
Ambrus Laszlo : Dacă este ordine de zi atunci cineva a propus. Vă întreb pe tine d-l
viceprimar cu atribuţii de primar, tu ai iniţiat acest proiect de hotărâre ?
Gall Attila : Nu.
Abos Zoltan : Au iniţiat Becze.
Szabo Tibor : Noi nu avem ce să discutăm, ideile vin din sus.
Preşedintele de şedinţă: mai are cineva de propus la cele prezentate? Consilierii
semnalează că nu mai au nimic de adăugat. Preşedintele de şedinţă îl supună la vot
suplimentarea ordinii de zi, rezultatul votării este următoarea : 5 consilieri sunt PENTRU
suplimentare, iar 6 consilieri sunt CONTRA suplimentării ordinii de zi.
Al patrulea punct al ordinii de zi este Dezbaterea problemelor curente ale localităţii.
Preşedintele de şedinţă îl salută pe d-na contabil şi îl roagă pe comisia de recepţie să
semneze recepţia. Consilierii sunt de acord ca recepţia să se finalizeze.
Szabo Tibor: Acuma nu semnez recepţia.
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Gall Attila: Este vorba despre reabilitarea drumurile de câmp.
Kajtar Csaba: Nu ştiu despre ce este vorba. D-na contabil îl explică detaliile.
Lukacs Gabor: Sigur că nu sunt deficienţe.
Kajtar Csaba citeşte detaliile.
Gall Attila: Este inclus şi grederezes.
Kajtar Csaba: Semnez deoarece aceasta a fost discutat şi aprobat.
Lukacs Gabor: În limita posibilităţilor trebuie să achităm sumele cu care suntem datori
deoarece au făcut o treabă bună.
Kajtar Csaba: Drumul forestier este inclus sau numai asfaltul? Deoarece suma este mai
mult decât banii de garanţie.
Lukacs Gabor: Nu.
Kajtar Csaba: Suma de garanţie este de 75.500 lei.
Gall Attila: Nu este atât.
Lukacs Gabor: Dacă vom obţine banii de garanţie, şi aşa rămâne de plătit ptr. Sazy 35 mii
lei, d-l primar avea de gând că dacă ne dau avans ptr. lut atunci vom putea achita banii cu
care suntem dator la Sazy.
Kajtar Csaba: Avem unele nemulţumiri în legătură cu drum, Albert Erno spune că nu a
fost curăţat şanţul în faţa proprietăţii, pietrele au căzut în şanţ. Spune detaliile în legătură
cu amenajarea parcării în faţa capelei mortuare.
Lukacs Gabor: Lucrările cu buldozerul au fost executate la turn.
Szabo Tibor: Câţi sunt banii de garanţie?
Gall Attila: 53 mii lei.
Szabo Tibor: De ce a fost virat înapoi 70% din banii de garanţie?
Szasz Janos: Deoarece aşa figurează în contract.
D-na referent contabil spune detaliile despre reabilitarea drumurilor în interioarul localităţii,
valoarea totală fiind 67.573 lei.
D-na referent contabil: Putem achita 71.000 lei.
Ambrus Laszlo: Mai avem unele părţi care nu au fost reabilitate. Dacă mai avem bani
trebuie finalizate şi aceste drumuri de ex. strada Bokor. Mai avem probleme financiare?
D-na referent contabil: Nu mai avem.
Szasz Janos: Unul dintre atribuţiile primarului este ordinea şi siguranţa publică, în timp de
2 luni au fost comise 5 spargeri la casa mea din pădure. Au fost mai multe indivizi.
Boer Tibor: Şi la cărciume s-au decurs certuri, cum putem vorbi de siguranţă, am chemat
pe Toma, a reacţionat prea târziu, am întrebat cine să-l chem şii îmi spunea că să-l sun
pe 112.
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Gall Attila: Un alt caz la pădure suprafaţa are proprietar, şi casa are proprietar, casa a fost
umplută cu fân, dar nu se ştie al cui e fânul.
Boer Tibor: Nu ştim unde să apelăm, din păcate nu se poate rezolva local.
Kajtar Csaba: Să ne interesăm ce se poate face?
Ambrus Laszlo: În aşa fel să creăm posturile, să luăm în vedere şi toate acestea. Ce
părere ai despre asta d-l viceprimar cu atribuţii de primar?
Gall Attila: Ne-au lăsat numai un lucrător la poliţie, şi el are mai multe atribuţii.
Szasz Janos: Putem iniţia un proiect de hotărâre şi să înaintăm prefecturii, ca să fie
rezolvat cazul, Gall Attila să faci paşii necesari. Care este situaţia cu lucrurile începute la
râul OLT, am vorbit despre asta de mai multe ori, dar încă nu s-a făcut nimic.
Boer Tibor: Ne-au ameninţat, şi am promis că problema lemnului se va rezolva, nu e bun
de nimic numai la foc.
Kajtar Csaba: Au fost chemaţi ptr. asigurarea siguranţei publice şi la înmormântarea
primarului, şi au şi luat permise, deaorece au măsurat viteza.
Szasz Janos: Avem probleme cu Prefect, cu inspectoratul judeţean atunci trebuie să ne
ducem acolo la ei şi să găsim soluţii.
Szabo Tibor: Lemnul a fost transportat de Suket Attila, nu este încă achitat, cu cât suntem
datori, deoarece la proxima marcare să putem rezolva cazul.
Boer Tibor: Măcar până la primăvară să se rezolve cumva.
Lukacs Gabor: Încă nu am achitat cu ceea ce suntem datori.
Kajtar Csaba: Ne tragem de timp, să stăm jos şi să ne spune cu cât suntem datori şi
odată să achităm, deoarece nu ştim lucruri concrete.
Gall Attila: Am discutat cu d-l primar ca lemnul de la Olt să fie transportat la Suket Attila,
să taie şi să acoperim şopronul la casa de cultură.
Kajtar Csaba: Am fost la Dobos Arpi şi mi-a spus că Erzsebet a fost acolo şi a comandat
calendarele. A spus oare câţi bani avem, şi că aveam unele obiecţiuni V-am mai spus d-l
vice să nu decurgă lucrurile aşa cum au decurs şi până aici. Atunci nu avem de ce să
venim aici. De ce ea a mers să facă comanda şi nu tu?
Gall Attila: Erzsike mi-a spus că această temă a fost discutat încă din timpul când a trăit
Jeno.
Kajtar Csaba: Nu este adevărat, mi-a spus Dobos Arpad, Suket Erzsebet este ofiţer de
stare civilă, să-şi îndeplinească atribuţiile, iar tu eşti viceprimar cu atribuţii de primar.
Dacă eu nu mă duc la Dobos Arpad atunci calendarele vor fi comandate şi vor arăta ca şi
anul trecut. Arpi din fericire a fost anunţat din timp, mi-a trimis fotografiile propuse şi oferta
de preţ, se poate consulta. Sunteţi de acord ca Erzsike să ia deciziile?
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Gal Kalman: Csaba mi-a chemat ieri, eram surprins că acuma am vorbit şi Dobos Arpi a
apucat de calendare atât de repede. Am vrut să vă aduc materiale, deoarece cred că
banii erau prea mulţi care am achitat anul trecut.
Kajtar Csaba: Se poate trimite fotografii la Arpi, pe care vreţi să figureze la calendar.
Lukacs Gabor: Puteţi vedea decizia luată de mine, care provine din faptul că am opus de
voinţa celor din sus. Mă retrag din funcţia de consilier înainte ca ei să se ia de mine. O să
particip şi în continuare la şedinţe, si o să spun părerea şi în continuare.
M-am crescut lângă voi, cred că n-am jignit pe nimeni, va urma primul supleant pe lista
UDMR-ului. Nu cer din presiunea altora. Lucrurile nu decurg aşa cum trebuie să decurgă.
Ptr. mine este destul să îndeplinesc atribuţiile de preşedinte al As. Composesorale
Dăneşti. Nu de aia retrag că mie frică, ci din cauza că nu mă las manipulat de nimeni. Nu
putem lucra separat As Composesorală şi Consiliul, vom merge mai departe împreună.
V-am explicat decizia şi mâine o să dau în scris, asta e părerea mea, unele lucruri
funcţionează la unele oameni, sunt unii care au interes, eu nu am. Vă rog să respectaţi
decizia şi opinia mea. Nu vom munci separate, ci împreună vom colabora mai departe
spre binele localităţii în care trăim.
Kajtar Csaba: Din sat mi-au semnala unii că Erzsike utilizează telefonul lui Jeno, trebuie
să predea telefonul şi să nu utilizează nici telefonul nici adresa de e-mail.
Szasz Janos: Sunt de acord cu retragerea lui Gabi, deci se va amâna delegarea
consilierului cu atribuţii de viceprimar.
Kajtar Csaba: Da, este amânat.
Szasz Janos: Să rezolvăm acest caz înainte ca alţii să rezolve în locul nostru. Dacă
Becze ne dirijează nici nu este nevoie de noi. Să rezolvă el însăşi.
Ambrus Laszlo: Sigur este fără caracter că suntem aici şi suntem depreciaţi, atunci nici nu
este nevoie de noi. Am afirmat că voi lucra independent, Gabi tu ai caracter.
Lukacs Gabor: M-am gândit mult, mulţi au vrut să mă influenţeze, dar am simţit că trebuie
să iau această decizie. Cum va fi în viitor? Va fi cumva, dacă lucrurile vor decurg în mod
oneros mă voi candida, dacă nu, n-o să mă candidez. Nu am de pierdut.
Gal Kalman: Îţi respect decizia, dar să încerci să mai gândeşti despre aceasta, şi să nu
retragi. Şi eu am vrut să renunţ, dar atunci cum putem îndeplini ceea ce am propus la
alegerile din 2008. Acuma Becze ce va spune despre decizia ta, nu mă interesează.
Ştiam cu toţii că vom avea neânţelegeri dar vom putea rezolva împreună. Dacă nu vom
putea rezolva aşa cum se cuvine, şi eu voi lua o decizie.
Kajtar Csaba: Te felicit Gabi ptr. decizia luată, mă uit cum se iau de noi, şi o să mă retrag
şi eu.
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Vorbeşte despre oferta de preţ ale calendarelor şi e-mailul trimis de Dobos Arpi. Cei de la
topografie au spus dacă modificăm şi va fi un nou plan atunci trebuie să plătim mai mult.
Lukacs Gabi: Am avut probleme cu 8 ţigani, care montau burlanul la familia Horvat, au
ajuns la înţelegere că vor monta 5 m cloacă ptr. 100 lei, iar după executarea lucrării au
cerut 100 lei ptr. 1 m cloacă. Au fost asftel de cazuri şi la primăvară, la Kajtar Csaba.
Dacă Albert Erno n-ar fi intervenit, ori noi nu am fi venit, atunci puteau să ivească
probleme. Trebuie să facem un anunţa la TV-ul local, să cheamă poliţia când apar aceşti
ţigani care vor să facă cloaca. Nu era mult şi ar fi izbucnit o bătaie.
Gall Attila: Care e situaţia cu cloaca?
Lukacs Gabor: A fost pus la loc, şi achitat la un preţ accesibil.
Szasz Janos: Mâine să fie pus la TV ptr. a informa oamenii.
Lukacs Gabor: Am sunat pe Toma dar nu avea semnal, dacă ar veni un poliţist, lucrurile
ar sta atfel.
Kajtar Csaba: Din păcate vor fi tot mai multe cazuri ca asta.
Boer Tibor: A venit la mine un copil handicap să ceară bani şi când am întrebat cum
colectează banii a mers şi n-a mai venit.
Gall Attila îl roagă pe Lukacs Gabor să mai doarme la această decizie.
Lukacs Gabor: Am dormit la această decizie.
Ambrus Laszlo: Lucrurile pe care am amânat când vor fi clarificate şi când o să decidem
asupra lor.
Gal Kalman: Propun să decidem după KHT-ul din marţi.
Szasz Janos: În acest an trebuie să punem punct la aceste lucruri.
Boer Tibor: Te rog Gabi să mai aştepţi puţin, va fi mai bine, nimeni nu este de vină dintre
noi ptr.acest caz.
Ambrus Laszlo: Aş vrea să văd procesul-verbal, cine a propus înfiinţarea postului de
administrator să-şi asume răspunderea. Se va împlini că avem nevoie de alte posturi.
Să se gândească fiecare, deoarece nu suntem marionette şi să se sfârşească aceste
lucruri.
Având în vedere epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă
declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Boer Tibor,

Contrasemnează,
Secretar: Zsigmond Emma
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