ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 10.02.2011, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
90/18.02.2010, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal ale şedinţei ordinare din 27.01.2011 iniţiator primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011 -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan satul Scînteia în suprafaţă de 533
mp din domeniul privat al comunei, domnului Creangă Costică proprietarul casei de locuit a
edificată pe acest teren -iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan satul Bodeşti în suprafaţă de 1185
mp din domeniul privat al comunei, cumpărătorilor casei de locuit a concesionarului iniţial -iniţiator
primarul comunei ;
5.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi
următorii 13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
politică
crt.
1

Alexa

Constantin

P.D.- L.

2

Aştefanei

Mihai

P.R.M.

3

Bătrînică

Viorel

P.S.D.

4

Busuioc

Vasile

P.N.L.

5

Darabană

Mihai

P.D.- L.

6

Iftime

Mihai

P.N.L.

7

Miron

Petrică

P.N.L.

8

Netcă

Costache

P.S.D.

9

Rădeanu

Mihăiţă

P.S.D.

10

Săcăleanu

Silvica

P.D.- L.

11

Simionescu

Grigore

P.S.D.

12

Tăcuţanu

Gabi-Ionel

P.S.D.

13

Tilici

Mirela-Cătălina

P.S.D.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Simionescu Grigore face
prezenţa membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară
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deschisă şedinţa ordinară de astăzi, apoi dă cuvântul iniţiatorului, domnul primar, Fănică Săcăleanu pentru a
supune atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau completarea
ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri vă mai propun un proiect de hotărîre privind
concesionarea terenului intravilan satul Bodeşti în suprafaţă de 1000 mp din domeniul privat al
comunei, cumpărătorilor casei de locuit a concesionarului, soţii Bogza Dragomir-Viorel şi Bogza
Oana-Adnana.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Simionescu Grigore, propune discutarea primului punct al ordinii de
zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal ale şedinţei ordinare din
27.01.2011.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: aşa cum obişnuim, la începutul fiecărei şedinţe se impune
aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles, dacă este cazul, cu formularea de obiecţiuni
pe marginea acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. În mod constant, procesele verbale
sunt afişate la afişierul din holul primăriei, dar oricine poate consulta procesul verbal din dosarul de şedinţă
şi chiar şi pe pagina de internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare,
după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea
de zi:
2.- Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am avut o întâlnire cu asistenţii personali şi cred că i-am convins
să opteze prin acord pentru plata indemnizaţiei. Dacă acest lucru nu se întâmplă nu avem bani de salarii
decât parţial pentru luna februarie. Dacă ei acceptă plata indemnizaţiei vom avea buget suficient. Desigur
că ei vor pierde avantajele ce decurg din calitatea de salariat, sporul de vechime, asigurari ş.a. Nu ne
putem permite să angajăm prin Legea nr. 76/2002 tot datorită contribuţiilor pe salarii pe care ar trebui să le
suportam din bugetul pentru salarii. Va trebui să găsim altă soluţie pentru asigurarea pazei comunale. Va fi
necesar să încheiem un contract cu o firmă de pază pentru a avea un mimnim de pază în comună. Am
discutat cu şefii de asociaţii agricole care ar putea să sprijine şi ei în lunile de toamnă costul pazei. O altă
idee, în structura bugetului la capitolul investiţii vom continua lucrările începute, vom deschide şi unele noi
dar din lipsa banilor va trebui să stabilim o ordine de prioritate. Anul trecut au fost rectificări negative.
Structura bugetului este pe 2 componente de dezvoltare (investiţii) şi de funcţinoare (mici investiţii) cum ar
fi programele softurile de calculator, cheltuieli cu internetul, telefonie şi alte materiale. La capitolul cheltuieli
materiale pentru funcţionare o să obervaţi cheltuieli pentru întreţinerea drumurilor. Am avut bafta să se
dezgheţe şi drumurile şi s-au distrus tare. Cel mai rău este atunci când avenm dezgheţuri ne fărâmă toate
drumurile, pe când vara nu avem astfel de problemne. Vom aloca cel puţin 250 mii lei pentru 3 000 mc de
piatră pentru transporturi şi întreţinere drumuri. Iniţial era alocat 120 000 lei pentru câteva categorii de
cheltuieli, plata salariilor şi materiale la evidenţa populaţiei, plata ajutoarelor sociale, care mai nou se
deruleaza prin AJPS, dar legea neobligă să achităm noi ajutorul social pentru încălzirea locuinţei pentru
sezonul rece, precum şi obiecte de invetar la instituţiile de învăţământ. Singurul compartiment care are
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asigurate salariile este evidenţa populaţiei. Dacă ne rămân bani să reprtizăm pentru cele 2 grădiniţe fonduri
pentru achiziţia de jocuri şi alte dotări. Este o OUG care ne interzicea să mai achiziţionăm obiecte de
invetar, dar aceasta operează şi în prezent. Am vrut mai demult să refac acoperişul de la evidenţa
populaţiei unde a mai plouat în interior peste arhivă. Pe lânga investiţiile prinse în programul de investiţii pe
anul 2011, va trebui să mai prindem şi eventuale HG-uri prin care să ne parvină nişte bani pentru lucrările
de investiţii începute, dar putem modifica lista de investiţii dacă ne vin sume prin HG-uri. Dacă vom primi
sume prin lunile aprilie, mai, am putea să disponibilizăm din fondul de rezervă sume pentru finalizarea unor
lucrări avansate la şcoli. Vă vom prezenta o listă definitivă de investiţii în luna aprilie spre mai. Am avut
discuţii cu DGFPJ Iaşi relativ la pietruiri, care ar trebui să meargă pe cheltuieli materiale, să încercăm să
construim staţiile de maxi-taxi pentru care avem procurate o serie de materiale, dar şi multe alte lucrări vor
fi făcute cu anumite costuri. Dacă domnul Contabil vrea să ne prezinte bugetul îl rog să se înscrie la
cuvânt. Dar dacă vreţi să vă prezint în continuape programul de investiţii, acesta ar suna cam aşa:
La şcoala cu clasele I-IV Ciocîrleşti, trotuare, scurgere, gard împrejmuitor, lucrări de finisare,
La Grădiniţa Scînteia, Lucrari de finisare la acoperiş, construire gard împrejmuitor, construire grup
sanitar.
La şcoala Bodeşti, gard împrejmuitor, s-au primit prin HG în 2009 sume şi în noiembrie 2010, bani
viraţi la firma care execută lucrările şi sper să se ţină de cuvânt să continue lucrarea. Avem contract iar baii
îi pierdeam.
La şcoala Rediu, consruirea unei magazii.
La şcoala cu clasele I-IV Tufeşti de Sus, magazie din lemne grup sanitar, consolidare perete de vest,
deşi s-a consolidat spre est, mai trebuiesc 3 stâlpi de susţinere a peretelui care face legătura cu centura
de sus, fisurile se vor lărgi dacă, nu intervenim cu consolidări.
La şcoala Lunca Rateş, gard împrejmuitor, podeţ la intrare.
Cea mai mare lucrare este la grădiniţa şi şcoala Boroseşti. Dar ca şi lucrare mai mare este grădiniţa
Boroseşti. Pentru şcoala Boroseşti unde nu am alocat nici un ban în acest moment, ar fi soluţii din
materialele procurate de anul teecut.
La capitolul cultură religie şi sport, avem lucrări de continuare la căminele culturale Scînteia şi
Boroseşti. Deasemenea vom începe lucrările de reabilitare la Biblioteca Emil Condurachi şi
întocmirea proiectului tehnic de
reparaţii pentru căminul cultural Scînteia, precum şi la căminul din Boroseşti. Împrejmuirea cu gard a
terenului de fotbal din satul Scînteia. M-am deplasat cu viceprimarul la căminul Boroseşti, eu consider că
se poare repara fiind construit din cărămidă, faţda este de 20 m lungime, se poate repara şi construi anexe
separat. Grup sanitar, centrală pentru încălzire. La fel consider că pentru căminul din Boroseşti se poate să
începem documentaţia, întocmirea proiectului tehnic, dar dacă va fi cazul vom apela la fondul de rulment
din care se pot acoperi temporar golurile de casă şi pentru investiţii. Nu am intrat până acum în fondul de
rulment. Pentru protecţia mediului vom aloca 120 mil lei şi aici mă refer la construirea gardului la terenul de
fortabal, 30 mil pentru întocmire documentaţiei pentru poluarea cu nutirenţi. Lucrare amânată pentru anul
acesta. Vom fi dotaţi cu utilaje necesare, tractor puternic, racleţi, remorci,şi chiar cu un utilaj pentru a grăbi
fermentaţia gunoiului un buldoexcavator.
Procurarea unei prese pentru comprimarea deşeurilor colectate selectiv. Vom vedea dacă este
oportun, dacă vom găsi o societate care să ridice gunoiul la metru presat şi nu la metru cub, ar fi mai
avantajos. Am auzit că la Miroslava au aşa ceva. Cei de la Salubris iau de metru cub nepresat tarife destul
de mari. La căi de acces, turnarea a 1000 ml de trotuar în satul Scînteia şi satul Boroseşti în zona
instituţiilor de învăţământ. La alte acţiuni, repararea magaziei şi grajdului de la primărie, unde pereţii sunt
destul de groşi. Poate fi folosită ca magazie. Construirea unei fântâni pe islazul din Scînteia. Cam aste ar fi
investiţiile pe lângă faptul că şi la şocoli ar mai fi de continuat în procent de 40% construirea grupului
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sanitar şi celelalte lucrări de reabilitare. Vom mai reveni asupra subiectului şi în luna martie. Vă mulţumesc
pentru atenţie.
Domnul contabil Ifteme Sorin: anul acesta bugetul local este structurat pe două secţiuni, după cum
urmează:
- secţiunea de funcţionare este în sumă de 3.255,30 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli,
- secţiunea de dezvoltare este în sumă de 507,00 mii lei, la partea de venituri, iar la partea de cheltuieli
în sumă de 939,90 mii lei, rezultând un deficit de 432,90 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Deasemenea bugetul de venituri venituri proprii şi subvenţii pentru anul 2011 în sumă de 292,00 lei atât
la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, structurat pe două secţiuni, după cum urmează:
- secţiunea de funcţionare este în sumă de 192,00 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli,
- secţiunea de dezvoltare este în sumă de 100,00 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: mă simt foarte relaxat după prezentarea acestor sume. Avem de
gestionat sărăcie. Atunci când încă din luna februarie se pune problema dacă avem cu ce funcţiona, este
de râsul lumii să nu ai cu ce funcţiona. Eu mă întreb dacă este vreo corelaţie între populaţie, venituri şi
numărul de salariaţi. Deci dacă nu o să se ia măsuri de la nivel central ţara şi nu doar comuna se va duce
de râpă. Investiţiile propuse de primar sunt de bun simţ sunt începute, multe ar fi de făcut dar în lipsa
finanţării ne învârtim în jurul…..
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: este o noutate ca salariile să fie plafonate prin ordin de ministru.
Domnul consilier Iftime Mihai: au venit cifrele de buget pentru anul în curs. Sperăm că se vor găsi
bani pentru salarii. Dar bine ar fi fost ca aceste sume să fie alocate de la început ca ordonatorii de credite
să ştie pe ce se bazează. Am înţeles că s-a mai făcut partea leului pentru anumite investiţii. Noi sperăm să
se liciteze şi să se construiască ceva pentru ca vor fi create locuri de muncă. Am discutat cu domnul Primar
dar am propus să facă bugetul aşa cum se poate din aceste sume. Şi programul de investiţii cuprinde deja
prea multe lucrări începute dar sperăm să se facă. Spre deosebire de alte locuri se vede la noi că se
doreşte să se facă ceva chiar din sumele mici de care dispunem. Noi la învăţământ o să încercăm şi cu
foţe proprii şi cu sprijinul consiliului local să mai executăm o serie de lucrări pentru a crea condiţii bune de
învăţământ. Sperăm ca măcar în curţile mari ale grădiniţelor să dotăm cu ceva spaţii de joacă pentru
gradiniţe. Dacă va fi necesar să revizuin planul de investiţii, vom fi sigur de acord.
Doamna consilier Săcăleanu Silvica: cred că mucegaiul trebuie înlăturat cât de repede dar dacă se
va putea să facem acele parcuri de joacă la început pentru gradiniţele mari, cu firme care garantează prin
omologare. Dacă s-ar mai putea lucra la ecologizare cu cei de la Legea nr. 416/2001 măcar la anumite
lucrări. Multumesc pentru înţelgegerea consiliului local când am avut solicitări am găsit înţelegere.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: Da sunt 16 beneficiari de ajutor social apţi de muncă, cu
care se mai pot executa anumite lucrări.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am discutat cu Pancu Aurel care este bolnav şi se pare că se va
pensiona. Ar fi necesar să angajăm un muncitor care să se ocupe de lucrările de mică anvergură. Mă
gândeam la Herţan Adrian, dar nu avem cum să-l angajăm. Lui i-ar conveni să fie salariat.
Domnul viceprimar ing. Mihai Darabană: am avut discuţii şi la P.D., dar la alocarea bugetelor nu s-a
dezavantajat pe criterii politice vreo comună. Ei au aplicat formula de reducere cu 30%. Dacă primăriile
mari se pot descurca, cu cele mici sunt probleme. Sunt primării foarte mici care n-au bani nici până în
martie-aprilie.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului
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consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu
privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii şi având în vedere propunerile formulate se aprobă şi acest proiect de hotărâre
cu unanimitate de voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan satul Scînteia în suprafaţă
de 533 mp din domeniul privat al comunei, domnului Creangă Costică proprietarul casei de locuit a
edificată pe acest teren.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: cred că ştiţi şi dumneavoastră că la şedinţa anterioară am inclus în
domeniul privat al comunei suprafaţa de teren intravilan de 533 mp aferentă casei de locuit a lui Creangă
Costică, motivat de faptul că în actul său de dobândire, un contract de vânzare cumpărare din 08.01.1988
pe lângă suprafaţa de 250 mp cât era în circuitul civil la acea dată mai figurează şi menţiunea că „terenul
aferent locuinţei nu face obiectul vânzării fiind proprietate de stat, urmând ca dobânditorului să i se atribuie
în folosinţă pe durata existenţei contractului ”. Acesta între timp a reuşit să încheie contractul de vânzare
cumpărare a casei de locuit, deşi iniţial întâmpina unele dificultăţi în privinţa înscrierii în cartea funciară a
acestei suprafeţe de 533 mp.
La momentul de faţă se impune concesionarea către noul cumpărător al casei de locuit domnul Tudori
Sebastian-Constantin căsătorit cu Tudori Elena, pentru a reuşi să-şi întabuleze proprietatea casei iar
terenul să fie intabulat în proprietatea comunei Scînteia.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: îmi amintesc că am mai avut astfel de solicitări, şi cred că este
necesar să ajutăm oamenii cu soluţiile potrivite.
Domnul consilier Alexa Constantin: personal un cred că cineva se poate împotrivi la o astfel de
solicitare. Propun să fim de acord cu proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de
zi:
4.- Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului intravilan satul Bodeşti în suprafaţă
de 1185 mp din domeniul privat al comunei, cumpărătorilor casei de locuit a concesionarului iniţial.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ca şi la punctul anterior de pe ordinea de zi este vorba despre
faptul că doamna Raba Dorina din satul Bodeşti a cumpărat prin contractul de vânzare cumpărare
autentificat sub nr. 28 din 05.01.2011 la B.N.P. Anton Gabriela din localitaea Dancu, judeţul Iaşi, casa de
locuit a lui Coşuţă Romică-Cristinel, situată în satul Bodeşti, edificată pe terenul concesionat de noi în
suprafaţă de 1185mp pentru construirea de locuinţe de către tineri, în prezent acesta domiciliind în comuna
Ciurea. Întrucît terenul este proprietatea comunei, pentru a se putea înscrie în cartea funciară casa de
locuit pe numele cumpărătorului, dar şi pentru a urmări încasarea veniturilor propii provenite din contractele
de concesiune, se impune schimbarea contractului de concesiune asupra terenului de pe numele lui
Coşuţă Romică-Cristinel, pe numele noului dobânditor al casei, doamna Raba Dorina.
Domnul consilier Darabană Mihai: de fapt în toate cele 3 proiecte de hotărâre este vorba de pe
ordinea de zi este vorba de schimabrea titularilor contractelor de concesiune ca urmare a transferului
dreptului deproprietate asupra construcţiilor edificate pe terenurile proprietatea comunei, concesionate
pentru loturi de case.
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Domnul consilier Alexa Constantin: eu cred că nu se poate împotrivi cineva la aceste proiecte de
hotărâre, pentru că şi noi avem interesul să încasăm redevenţa de pe urma contractelor de concesiune.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă: păi un este vorba decît de alte persoane, dar terenul rămâne în
proprietatea comunei.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de
zi:
5.- Proiect de hotărîre privind concesionarea terenului intravilan satul Bodeşti în suprafaţă
de 1000 mp din domeniul privat al comunei, cumpărătorilor casei de locuit a concesionarului, soţii
Bogza Dragomir-Viorel şi Bogza Oana-Adnana.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Simionescu Grigore, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: aceeaşi situaţie în sensul că Bogza Dragomir-Viorel căsătorit cu
Bogza Oana-Adnana, care au cumpărat de la Aghiorghiesei Viorica şi Aghiorghesei Aghiorghiesei Valerică
cu cxontractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 271 din 08.02.2011 la B.N.P. Anton Gabriela din
comuna Dancu, judeţul Iaşi, casa de locuit edificată pe un teren concesionat de comuna Scînteia în
suprafaţă de 1.000 mp.
Domnul consilier Iftime Mihai: este destul de clar că un putem decât să acordăm aviz favorabil şi
pentru acest proiect der hotărâre.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate 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, Simionescu Grigore, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de
zi şi anume:
6.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Simionescu Grigore, dă cuvântul domnilor consilieri.
Domnul consilier Miron Petrică: să facem casă de odihnă pentru poliţişti din postul de poliţie.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: după ce i-am acceptat în sediul primăriei au vrut să vândă spaţiul
vechi al postului de poliţie. Pentru pază am alocat 35.000 lei în bugetul local, pentru orice eventualitate.
Putem să mai discutăm cu diverse firme, se pare că sub 5 mii nu se cedează. Asta pentru a acoperi
perioada lunilor aprilie – octombrie 2011. Am discutat cu Dan Chiriac, cu Netcă Viorel ca să contribuie şi ei
cu un procent. Cea mai bună formă, -legiuitorul scoate pe bandă legislaţie neaplicabilă- ar trebui să avem
2-3 sau 4 funcţionari care să asigure paza locală.Dar noi nu putem să asigurăm salariile celor care sunt pe
posturi în prezent, dar să mai angajam nici nu poate fi vorba.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare si
declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Simionescu Grigore

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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