ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.03.2010, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 212/26.03.2010, cu
următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul A.R.S.A.C.IS,iniţiator primarul comunei;
2.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A., -iniţiator primarul
comunei;
3. Proiect de hotărîre privind gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei în anul 2010,-iniţiator
primarul comunei;
4. Proiect de hotărîre privind darea în folosinţă gratuită a unei încăperi în suprafaţă de 12 mp din
clădirea Primăriei Scînteia, Asociaţiei Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia, -iniţiator
primarul comunei;
5. Proiect de hotărîre privind concesionarea păşunii comunale în suprafaţă de 462 ha din domeniul
privat al comunei către o Asociaţie a Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia, care să aibă un
efectiv de animale acoperitor pentru întreaga suprafaţă de păşune, conform normativelor, -iniţiator
primarul comunei;
6.- 31.03.1423 – 31.03. 2010 comemorarea zilei comunei la împlinirea a 587 de ani de la atestarea
documentară.
La şedinţa de astăzi participă, primarul, viceprimarul, secretarul, invitati şi un număr restrâns de
cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Petrică Miron face prezenţa
membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă
şedinţa extraordinară de astăzi, apoi solicită domnului primar în calitate de iniţiator să supună atenţiei
ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei ordinea de zi a şedinţei, pe
car doresc să o completez cu un nou proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a
structurii comunitare consultative de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii
şi/adulţii, solicitat de compartimentul de asistenţă social.
Nemafiind şi propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Petrică Miron, propune discutarea primului punct al ordinii de zi:
1.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul A.R.S.A.C.IS.
Preşedintele de şedinţă, Petrică Miron, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri din nou se retrag unele unitati administrativ
teritoriale din Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa si Canal Iasi, motiv pentru care se impun aceste
proiecte de hotarare, ca si cea de la punctul 2 al ordinei de zi. Este vorba de comunele Cristesti, Cotnari,
Cucuteni si Motca.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: daca-i un banc cu aceasta Asociatie, si daca altii se retrag probabil
vom urma si noi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: probabil ca aceste localitatii au apa sau alte posibilitati pe care
noi nu le avem deocamdată.
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Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare, consilier
Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local cu privire la acest
proiect de Hotărâre.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi:
2.- Proiect de hotărîre privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.
Preşedintele de şedinţă, Petrică Miron, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: asa cum va spuneam acest proiect de hotarare este legat de
primul, discutii pre amulte nu se impun.
Nefiind formulate opinii diferite, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi
Economico-Financiare, consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a
Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărîre privind gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei în anul 2010.
Preşedintele de şedinţă, Petrică Miron, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: anul trecut ştiţi că am construit trotuarul de la gară. Acum trebuie
să-l reabilitam pentru ca s-a cam înfundat. Cadrele didactice şi toţi navetiştii se încurcă printre căruţe în
ziua de târg, şi trebuie să-l reparăm. Este vorba de circa 280 ml de trotuar. Întreţinerea drumurilor cu piatră
ca şi în anii anteriori, desfundarea podurilor, podeţelor, turnarea unor capete de pod, vom începe cu acele
poduri unde sunt mai multe probleme la Ghiţă Bordeianu, la Spânu. Suntem în perioada de confecţionare,
şi avem 10-12 cosuri de gunoi pe care să le amplasăm în zona şcolilor, şi punctelor aglomerate. Ca o
noutate trebuie să supraveghem fostele depozite de gunoi. Sunt verificate de Garda de Mediu Iasi, se fac
fotografii. S-a mai depozitat gunoi pe alte locatii ici, colo. La alte actiuni vom construi 4 statii de maxi-taxi 1
în satul Scinteia, 1 in satul Boroseşti, indicatoare pentru semnalizarea institutiilor, construirea unei parcari
in faţa primăriei, dar sa avem in vedere sa nu aglomerăm drumul. De la scarile din primarie până la drumul
satesc care coboara spre poliţie, vor încapea destule maşini. Continuarea construirii altor fîntâni pe islazul
comunal si amplasarea adăpătorilor. La Scinteia vom face o rezerva de apa pentru animale, pentru
incendii, s.a. La Bodeşti un particular a făcut un iaz de 1000 mp, am discutat cu el posibilitatea alimentăarii
cu apa a Autospecialei PSI, in caz de incendiu. Amenajarea terenurilor de sport existent in satul Scinteia,
dar si amenajarea altora in satele unde nu exista terenuri de sport. Vom discuta situatia juridica a
terenurilor, cu conducerea scolilor. La Tufeşti am identificat deja un teren pentru care vom emite titlu de
proprietate pe numele şcolii. Intenţionăm să aibă acces cât mai multe persoane, demolarea scolii
Ciocîrleşti. Confectionarea unui adapost pentru utilajele din dotarea comunei, reparatii la magazia primariei,
demolarea partii care a functionat ca grajd, care se afla intr-o stare avansata de demolare.
Construire gard imprejmuitor. Gardul vechi a fost din plop, s-a scorojit, si vrem sa-l facem din brad.
Programul de investitii pe anul 2010, a-ţi luat la cunoştinţă în şedinţa de aprobare a bugetului local
pe anul 2010. Reabilitarea iluminatului public, amenajarea pietei Scinteia, containere pentru selectarea
deseurilor. Tot la protectia mediului am trecut 17 mii euro pentru participarea la proiectul controlul integrat
al poluarii cu nutrienti. Deja din discutii avute la judet, s-a inceput documentatia, si va ajunge si la noi.
Scolile finantate de noi sunt cele din satul Rediu si cea de la Bodesti pentru care am primit 600 mil lei din
anii trecuti. Ar mai fi o problema demolarea grajdului dar este inscris in domeniul public.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: in general lucrurile sunt bine puse in plan. Dar daca eu sunt
proprietar si las sa se demoleze constructiile proprii un trebuie sa sufar sanctiuni? Sunt o serie de
constructii care arata jalnic, cred ca ar trebui sa luam atitudine.
Domnul consilier Alexa Constantin: sunt si la Borosesti situatii de acest gen. De exemplu sunt la
magazin niste viţe de tei de care se impiedica batranii. Au 54 de ani acesti tei si trebuie sa gasim o solutie.
Apa a erodat terenul si viţele de copac s-au descoperit. Biserica din Borosesti face 200 ani in 2012, nu
putem face mai mult pentru acest lacas de cult?
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Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: putem interveni cu reparatii la acoperis.
Preot Mihaila Vasile: va rog sa acceptati un metru de teren pentru a largi accesul la cimitir. Vom face
portile la cimitir si la biserica.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ceea ce spunea domnul Astefanei, este cunoscut de noi. Pur si
simplu nu ai cu cine vorbi. Proprietarii nu sunt din Scinteia. Ar fi fost bine daca am fi cumparat noi aceste
constructii de la fostele entitati. Chiar si cei de la protectia mediului nu au intervenit cu sanctiuni pe
proprietate privata. Domnul Hăulică a revendicat sediul fostei AGROMEC, se tranfera des proprietatea, e
greu de intervenit. Au aparut niste investitii la Borosesti, pentru care domnul viceprimar a ridicat niste
probleme. La toate parohiile s-au alocat sume in mod egal. Ulterior, preotii au tras de mine si pentru alte
sume.Trebuie sa tinem cont ca la Borosesti s-au facut investitii mai mari, dar ne scapa prea usor din
vedere ca sunt si lucrari mari. La Pod Creanga, reabilitarea paraului Rebricea pe o distanta de 2 km. S-au
facut aceste lucrari apoi cea de reparatii la scoala Scinteia, tencuita si finisata. S-a facut o aductiune de
apa, pietruirea ulitelor pe toate satele, un camin este in Borosesti, la Bodesti se construieste in acest
moment, dar sunt de construit si in celelalte sate chiar daca sunt mai mici. Boroseştiul suferă de mizerie,
faţă de celelalte sate. Trebuie avut in vedere si privite lucrurile, in ansamblu, la nivel de comuna. Nu au fost
alocate sume pentru asfaltarea drumului spre gara CFR prin luarea de sume de la Borosesti.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: dar eu nu am afirmat ca s-au luat sume din alta parte pentru
Borosesti.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: atunci de ce incitam spiritele prin sat. Mie oameni din Borosesti
mi-au reprosat chiar despre discutia aceasta.
Domnul consilier Alexa Constantin: da domnule primar, s-au facut multe, dar in ultimii 6 ani un s-a
mai facut mare lucru pentru satul Borosesti. S-a spus ca va veni apa si canalizarea, reabilitatrea paraului,
podul de la Creanga. s.a.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cred ca dvs. faceti confuzia intre proiecte si lucrari efectiv
executate. Proiectele le-am depus dupa cum stiti, dar asteptam sa aflam gradul lor de eligibilitate.
Domnul consilier Tacutanu Gabi-Ionel: dar banii pentru biserici, daca sunt din bugetul local, ar trebui
sa se cheltuie de catre noi si un alocati ca sume cash.
Preot Mihaila Vasile: as dori sa-mi permiteti sa fac un demers pentru schimbarea denumirii satului
Rediu. Intrucat la Rediu a fost o localitate cu numele Damacuseni. Denumirea de rediu înseamnă “pădure
mică şi tânără”. Acest sat nu-i rediul Scinteii, este distinct. Fac acest mic studiu si cu propunerea sa
aparem oficial cu denumirea “Rediu Dămăcuşeni”. Daca dvs. sunteti de acord eu demarez procedura,
daca nu…………trebuie sa aveti si dumneavoastra interesul.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ar fi bine parinte, observati ca nu se opune nimeni.
Domnul consilier Miron Petrică: daca ne exprimam acordul, va rog sa va exprimati votul.
Întrucât nu sunt formulate obiecţii sau alte propuneri contrare, domnul preşedinte al Comisiei Pentru
Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă
raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat
de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărîre privind darea în folosinţă gratuită a unei încăperi în suprafaţă de 12 mp din
clădirea Primăriei Scînteia, Asociaţiei Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia.
Preşedintele de şedinţă, Petrică Miron, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: cunoasteti ca pînă acum am arendat păşunea comunală.
Am avut invitaţie si la DNA, dar de anul acesta subventia se acceseaza pe asociatii legal constiuite. S-au
facut demersurile si urmeaza sa acordam olocatie pentru sediul social al noii asociatii. Trebuie constituita si
comisia pentru concesionare.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Trebuie identificate persoane serioase din fiecare sat, de aceea
propun din satul Scinteia Presedinte pe domnul Pavel Constantin, Vicepresedinte Tagarcea Constantin din
satul Borosesti,
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Trezorerier contabilul primariei, din satul Bodeşti, Secretar din satul Tufestii de Sus, Cenzor din
satul Ciocirlesti. Dar eu zic ca să ne lămurim în perioada imediat următoare asupra persoanelor, după ce
ne vom fi consultat cu aceştia şi cu dumneavoastră. Vom urmari activitatea Asociatiei de la nivelul
primariei.
Domnul consilier Alexa Constantin: asociatia are alte atributii.
Domnul consilier Iftime Mihai: ar trebui persoane tinere care sa stie ce inseamna un contract, un
buget, o stampila, sa aiba animale in proprietate. Contabilul este bun.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: domnilor consilieri, în ce priveşte însăşi titlul proiectului de hotărâre
privind darea în folosinţă gratuită a unei încăperi în suprafaţă de 12 mp din clădirea Primăriei Scînteia,
Asociaţiei Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia, vă informez că nu se poate rezolva decât prin
concesionarea acestei locaţii motivat de faptul că activitatea asociaţiei este una economică şi nu se
încadrează la categoria „persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere
sau de utilitate publică ori serviciilor publice” prevăzută la art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare:
“ART. 124
Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi
imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”
Domnul consilier Aştefanei Mihai: atunci să procedăm legal, deci să concesionarea pe o redevenţă
modică totuşi, dar să stabilim şi componenţa comisiei de negociere.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: propun pe domnul Aştefanei Mihai.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: propun pe domnul Batrânică Viorel.
Domnul consilier Miron Petrică: propun pe domnul consilier Alexa Constantin.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului
local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul închirierii şi nu dării în folosinţă
gratuită, se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărîre privind concesionarea păşunii comunale în suprafaţă de 462 ha din domeniul
privat al comunei către o Asociaţie a Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia, care să aibă un
efectiv de animale acoperitor pentru întreaga suprafaţă de păşune, conform normativelor.
Preşedintele de şedinţă, Petrică Miron, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: Acest punct de pe ordinea de zi este legat de precedentul.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: trebuie nominalizata comisia pentru licitatie. Deasemenea
de anul trecut am stabilit o arenda de 60 lei ha dar acum trebuie stabilita redeventa pentru cele 462 ha.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: propun aceeaşi comisie de licitaţie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: propun comisiei de licitaţie să aibă mandatul nostru de a negocia
redevenţa pornind de la o sumă de 25% din subventia primita pe hectar. Diferenta fiind administrata de
asociatie.
Nefiind exprimate şi alte opinii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi
Economico-Financiare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al
comisiei de specialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6.- 31.03.1423 – 31.03. 2010 comemorarea zilei comunei la împlinirea a 587 de ani de la atestarea
documentară.
Preşedintele de şedinţă, Petrică Miron, solicită înscrieri la cuvânt şi propunerile membrilor consilieri.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: Doamnelor si domnilor astazi se implinesc 587 de ani de la prima
atestare documentara a comunei, avem printre invitati pe doamna doctor Senica Ţurcanu de la Muzeul de
Istorie al Moldovei, careia îi multumesc pentru prezenta. Au fost adresate mai multe invitatii dar dupa cum
se observa nu toata lumea a putut onora cu prezenta. In continuare se vor prezenta activitati ale primariei,
ale scolii, un moment artistic, apoi o cafea si un pahar de suc. Invit pe doamna doctor Senica Ţurcanu sa
ne prezinte un material relativ la subiectul de astazi.
Doamna doctor Senica Ţurcanu: mai intâi permiteti-mi sa ma prezint, apoi doresc sa va informez ca
Scinteia, comuna dumneavoastra este un punct deosebit de important, aici a fost un centru tribal cu
siguranta. Din miile de asezari cucuteniene, aici s-a gasit un loc cu foarte multe descoperiri insemnate.
Dar pentru ca nu sunt suficienti bani probabil ca cercetarile vor fi continuate mai tarziu. Descoperirile
sunt rodul muncii oamenilor obisnuiti. Pentru cea mai mare parte de istorie nu sunt scrieri suficiente. Si
toate patimile si toate discutiile de dupa noi probabil vor disparea.
Cunoscuta mult timp doar specialistilor, cultura Cucuteni ese parte integranta a istoriei noastre.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: va rog sa-mi permiteti sa-i multumim doamnei doctor Senica
Ţurcanu pentru prezentare.
In continuare invit pe doamna profesor Monica Cristin sa ne prezinte activitati din scolile comunei.
Doamna Profesor Monica Cristin: vă propun un documentar video despre doar unele din activitatile
desfasurate la nivelul scolilor. Este vorba de activităţi educative, excursii, concursuri, festivaluri, cum este
cel de teatru, sărbătoarea mărţişorului, a crăciunului, participarea la Târgul de încondeiat ouă, etc.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: va rog să-mi permiteţi să-i mulţumim si doamnei profesor Monica
Cristin pentru prezentare, iar in continuare va invit sa urmarim corul si dansul sportiv al elevilor sub
coordonarea domnului profesorului Florin Birică.
Domnul profesor Florin Birică: va vom prezenta un numar de 5 piese. Prima piesa va fi de factura
religioasa. Eleva Mesteru Bianca, v-a interpreta doua piese din genul iac-aşa, chiar asa se si numeste
piesa, apoi fiind luna Martie, un cantec dedicat mamicilor, doamnelor „Mama”, o piesa din repertoriul
compozitorului Cornel Fugaru în continuare, vă vom prezenta piesa „Muzica ne dă speranţă”, divertisment
pentru copii.
Urmeaza doua momente coregrafice prezentate de elevi din Bodesti. Mai întâi valsul, apoi elevii din
clasele a V-a si a VI-a din Bodesti vor prezenta un dans.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: ar trebui ca autoritatile locale sa stabileasca ziua comunei
care sa se desfasoare pe parcursul unei perioade de circa o saptamana, cu consultarea cetatenilor. Sa stiti
ca ce au prezentat elevii astazi, in spate este o munca intensa. Sa stabilim un program pe tematici si zile.
Domnul consilier Miron Petrică: a fost o perioada cand se sarbatorea. Spunea doamna doctor
Senica Ţurcanu ca cetatenii cucutenieni erau oameni obisnuiti ca si noi, se pune intrebarea daca noi
suntem asa de simpli sau cucutenienii erau consilieri locali ?.....
Domnul consilier Aştefanei Mihai: pana atunci eram comunisti, acum suntem democraţi.
Preotul Mihaila Vasile: sa punem si un vas Cucutenian pe stema comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: multumesc din nou doamnei doctor Senica Ţurcanu, ca a venit
astazi la Scinteia, mai ales ca drumul este asa de prost. Cat priveste monografia comunei, consider ca
varianta editata de domnul Ioan Muscalu, nu poate fi recunoscut in mod oficial de catre noi ca fiind o
lucrare cu aceasta denumire. Pacat ca nu am reusit sa o avem astăzi gata si sa o si distribuim. Dar poate
reusim pentru anul viitor. Cat priveste drumul, este intr-adevar foarte prost dar, stiti si dumneavoastra ca
este de competenta Consiliului judetean, fiind drum judetean.
Domnul consilier Iftime Mihai: pacat ca domnul Muscalu nu a cuprins in a sa lucrare si realizarile
prezente si nu numai pe cele din mandatul sau. Este exprimat un cult al personalitatii, cu un dispret la
adresa locuitorilor comunei si al celor care au trudit după plecarea sa de la conducerea primăriei si a
comunei in 1989.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea ultimului punct al ordinei de zi solicitat de domnul
primar:
5

7. Proiect de hotărîre privind actualizarea componenţei nominale a structurii comunitare
consultative de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii şi/adulţii.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba de înlocuirea domnului şef de post
Curcudel Mihai care s-a pensionat, cu titularul aceleiaşi funcţii domnul Sturza Marius, în rest componenţa
nominală a structurii rămânând aceeaşi.
Nefiind opinii contrare, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare în persoana domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă raportul favorabil al comisiei de
specialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi.
Nemaifiind luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară
lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Petrică MIRON

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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