ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 31.08.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia
nr. 356/24.08.2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin suplimentare cu suma de
230 mii lei la capitolul 65.02.10 -“Cheltuieli personal învăţământ”, în trimestrul III-2006;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din
valorificarea bunurilor, completarea cu alte categorii de bunuri care nu sunt cuprinse în
anexa nr. 6, precum şi cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora şi alte
criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice potrivit
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificăile şi completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea redactării proiectului de stemă a comunei
Scînteia, judeţul Iaşi, de persoane fizice sau juridice cu experienţă în ştiinţa Heraldică;
4. Prezentarea modificărilor aduse Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.
5. Prezentarea rezultatelor şi măsurilor dispuse de împuterniciţii Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Propietăţilor, cu ocazia controlului efectuat la comisia locală Scînteia
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 17.08.2006;
La şedinţa de astăzi participă, secretarul, viceprimarul, domnii consilieri judeţeni Chiorpec
Mircea şi Iurcan Adrian, precum şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin face
prezenţa membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei,
lipsind domnul consilier Netcă Liviu-Daniel, declară deschisă şedinţa ordinară de astăzi, apoi supune
atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau completarea
ordinei de zi.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnul contabil a mai propus prin referat un nou proiect
de hotărâre privind finanţarea echipei de fotbal cu suma de 2.700 lei, pe care cu voia dumneavoastră îl
vom discuta în finalul şedinţei.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate
de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, propune discutarea primului
punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin suplimentare cu suma de
230 mii lei la capitolul 65.02.10 -“Cheltuieli personal învăţământ” în trimestrul III-2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul contabil Ungureanu Dinu: în cuvântul său susţine că s-a primit această sumă cu
destinaţie specială, sumă cu care trebuie rectificat prin suplimentare bugetul local.
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 Harasim Ştefan 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 voturi.

Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, propune discutarea punctului 2
de pe ordinea de zi şi anume:
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturile potenţiale care se pot obţine din
valorificarea bunurilor, completarea cu alte categorii de bunuri care nu sunt cuprinse în
anexa nr. 6, precum şi cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora şi alte
criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice potrivit
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificăile şi completările ulterioare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
D-ra Harabagiu Sorina: consilier superior cu atribuţii de asistenţă socială prezintă referatul
întocmit pentru iniţierea acestui proiect de hotărâre. După cum bine se cunoaşte Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat a fost modificată cu Legea nr. 115/2006, iar normele metodologice
au fost aprobate prin H.G. nr. 1.010/2006, referatul întocmit detaliat va fi anexat la prezentul proces
verbal.
Astfel în anexele la Normele metodologice sunt prevăzute: Lista bunurilor considerate de
strictă necesitate, Lista bunurilor mobile necesare într-o gospodărie, Lista bunurilor care nu sunt
considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei. Asistentul social prezintă pe rând anexele la
normele metodologice.
Domnul consilier Mihai Iftime: solicit să fie prezentată din nou anexa nr. 4 privind bunurile
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii.
Dl consilier Chiorpec Mircea: aparent această lege este foarte darnică, în realitate nu este aşa.
Trebuie văzut ce obligaţii are familia beneficiară de ajutor social. Puteţi lua un exemplu şi să vedeţi
cât de multe ore de lucru trebuie să facă aceste familii beneficiare, trebuie să stabilim ce lucrări
trebuiesc efectuate, pe fiecare sat cunoscând acest volum de lucrări, primarul sau viceprimarul vor
propune lista de lucrări ce se vor executa. Asfel se va constata că solicitanţii de ajutor social vor fi în
număr mare iarna. Cea mai mare responsabilitate o au funcţionarii din aparatul primarului.
Responsabili sunt cei care semnează documentele. Dacă într-o casă sunt mai multe braţe de muncă,
numai o persoană este obligată să lucreze la primărie.
Sorina Harabagiu: Lucrul cu persoanele beneficiare de ajutor social este foarte greu.
Dl consilier Iurcan Adrian: aveţi dreptate, vă revine o mare responsabilitate privind
corectitudinea aplicării acestor regelementări privind ajutorul social, fiind vorba de bani,
responsabilitatea este foarte mare deoarece orice smă acordată necuvenit va trebui imputată celor
vinovaţi.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: cu privire la muncile ocazionale să le luăm în calcul în
baza declaraţiei pe proprie răspundere.
Dl consilier Chiorpec Mircea: esenţial este ca orele de muncă să se concretizeze în ceva care
să se poată vedea.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: de exemplu eu dacă am nevoie de oameni la munca
terenurilor pot să iau un număr dintre aceştia şi să se calculeze ce venituri realizează.
Dl consilier Chiorpec Mircea: se pot realiza numai activităţi edilitar gospodăresc de interes
public şi nu privat, cum ar fi împrăştiat piatră pe drumuri comunale, construit poduri şi podeţe cu
avizul de specialitate al S.G.A.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: la o primă vedere se pare că vom avea avantaje
extraordinare. Se stipulează că numai o persoană are obligaţia să lucreze. Se calculează la salariul
minim garantat în plată. Vom avea în vedere cazurile de persoane atestate de medici ca fiind
bolnave. Persoanele care refuză efectuarea muncii pot fi scoase din plată. Tot cei care încearcă să
tragă chiulul sau să se sustragă în diverse moduri de la muncă, vor profita de pe urma ajutorului
social. Acest lucru nu trebuie să se întâmple.
S-a mărit numărul de ore muncă, avem pârghiile necesare să-i determinăm să muncească, sunt
măsuri bune, dar şi efortul financiar va fi mai mare.
Domnul consilier Popa Ionel: vor fi mult mai mulţi beneficiari de ajutor social, ce s-a făcut
până acum tot aia se va face şi în viitor. Nu pot fi controlaţi cu uşurinţă, ar trebui să fie abrogată

această lege. Profitul este la alţii, noi suntem amărâţii, şi ei profită. Copilul de 16 ani nu poate să
muncească ţi se face milă de el şi-l laşi să plece acasă.
Dl consilier Chiorpec Mircea: eu am văzut că la alte primării au luat la mână toate dosarele.
Trebuie începută aplicarea noii legi cu bune cu rele căci ceva trebuie să iasă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: este stipulată norma de timp dar nu este prevăzută cea de
volum al lucrărilor. Dacă am fi corecţi nu ar trebui să primească niciunul ajutor social. Dar cum în
România totul este posibil…..
Dl consilier Iurcan Adrian: am fost la A.J.O.F.M. şi din discuţiile pe care leam avut cu
conducerea acestei instituţii, dosarele trebuiesc reevaluate, ulterior pe tabel consilierul de asistenţă
socială face calculul sumelor. În acest spirit volumul orelor va putea fi uşor evidenţiat în evidenţe
scrise. Apoi se stabilesc ce tipuri de lucrări se fac/oră. Când vine controlul se prezintă H.C.L. prin
care au fost stabilite limitele veniturilor potenţiale, dosarele, lucrările cu evidenţa muncii. Aşa
înţeleg legea cei de la A.J.O.F.M. şi trebuie să vă conformaţi. Totul este matematic.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: eu dacă sunt mai harnic pot să-mi fac norma de lucru întrun timp cât mai scurt apoi pot intra în concediu.
Domnul consilier Mihai Iftimie: în orice stat european se asigură ajutorul social chiar mai
substanţial. Pot chiar să-şi facă concedii cu ajutorul social. De aceea privind în perspectiva
integrării, si cetăţeanul nostru trebuie să aibă ca bunuri de strictă necesitate un aragaz, un televizor,
un calculator ş.a.. Consider că prin Lege s-a spus că ceilalţi membri ai familiei nu au obligaţia să
muncească. Dacă volumul de lucru nu-l face individul nu primeşte ajutorul social. Trebuie mare
atenţie, trebuie o echipă care va norma şi evidenţia lucrările. Dacă “x” nu a venit la treabă să fie
trecut absent. Astfel cu această sancţiune el îşi va da seama că nu-i chip şi trebuie să muncească. Dar
trebuie seriozitate din partea noastră, în fiecare zi, urmând ca pe viitor să se formeze obişnuinţa de a
participa la muncă. Caietul cu evidenţa să fie bine păstrat, să nu se facă compromisuri. România nu
are suficiente fonduri pentru asistenţă socială, precum alte state, dar trebuie să se asigure o minimă
protecţie socială pentru familiile şi persoanele defavorizate. Câţi vor fi beneficiarii?. Vreo 60. Vor fi
mulţi care nu au nici de sare la scrumbie. Şi trebuie să primească ceva. Dar altul care a lucrat în altă
parte sau în străinătate se prezumă că a realizat venituri şi nu primeşte.
Domnul consilier Popa Ionel: trebuie specificat care primeşte şi care nu.
Domnul viceprimar ing. Mihăiţă Rădeanu: prin dispoziţie primarul nominalizează persoana
aptă de muncă din respectiva familie care se poate schimba cu avizul acestuia.
Domnul consilier Mihai Iftime: trebuie să vedem pe ce limite ale veniturilor mergem astăzi.
Noi trebuie să ştim pe ce sume mergem. Dacă comisia economică ar fi făcut un calcul matematic,
am fi trebuit să ştim şi noi.
Dl consilier Chiorpec Mircea: legea se învaţă lucrând cu ea, colaborând cu D.M.S.S.F. şi alte
instituţii, trebuie să fim atenţi să nu scăpăm bani necuveniţi. Până la urmă suntem obligaţi să aplică
această lege, sunt unele bunuri care sunt obligatorii. La unele comune s-a stabilit ca sâmbătă şi
duminică să se facă şedinţe pe sate pentru cunoaşterea de către aceşti beneficiar a legii. Funcţionarii
trebuie să afişeze programul de lucru, volumul de lucrări ş.a. pentru a fi cunoscute de toată lumea. În
localităţile de care vă spuneam s-au stabilit echipe pe fiecare sat. Sprijiniţi şi de consilierii de pe
fiecare sat.
Domnul consilier Aneculăesei Constantin: persoanele care ţin la comună să se constituie într-o
comisie, chiar din rândul membrilor consilieri. Dar să se facă ceva.
Dl consilier Chiorpec Mircea: Legea spune că executivul face….., consilierii nu sunt
îndreptăţiţi. O comisi de recepţie a lucrărilor poate fi constituită şi din consilieri locali.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: în lege este prevăzut că primarii întocmesc lunar o serie de
acţiuni ce se vor executa, ţine evidenţa orelor într-un registru.
Domnul consilier Mihai Iftime: cred că 3 zile de munci ocazionale a câte 200.000 pot fi luate
în calcul, ca alte venituri stabilite de consiliul local, numai dacă sunt decalrate în scris.
Dl consilier Chiorpec Mircea: eu cred că dacă le luaţi în calcul zilele nu mai primesc nici un
ban.

Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Harasim Ştefan 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 voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea redactării proiectului de stemă a comunei
Scînteia,
judeţul Iaşi, de persoane fizice sau juridice cu experienţă în ştiinţa Heraldică;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am mai avut în atenţie acest obiectiv, dar nu l-am finalizat.
Trebuie să reluăm în dezbatere şi acest subiect. Vă reamintesc componenţa comisie judeţene stabilită
prin Ordin al Prefectului şi secretariatul acestei comisii. Avem o serie de adrese de la autorităţile
judeţene în acest sens. Sunt interzise a fi înscrise în stemă o serie de simboluri naţionale,
monumente istorice, şa..
Noi astăzi nu vom însuşi stema ci vom face propuneri ale proiectului de stemă pornind de la
tradiţiile istorice care simbolizează aspecte proprii comunei noastre.
Domnul consilier Darabană V. Mihai: trebuiesc consultaţi toţi profesorii de istorie, preoţii şi
alte persoane cunoscătoare ale domeniului.
În finalul dezbaterilor se propune acordarea unui termen până la care să se inventarieze un set
de propuneri locale cu consultarea profesorilor de istorie, preoţilor şi altor persoane avizate. Astfel
la şedinţa viitoare se va concretiza setul de propuneri locale care vor fi analizate de comisiile
judeţene cunoscătoare ale ştiinţei Heraldice.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Harasim Ştefan 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 voturi.
4. Prezentarea modificărilor aduse Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită propunerile
consilierilor.
Dl. secretar Ilăşoaia Florin: după o primă lectură a noii legi nr. 286/6.07.2006, vă pot
informa pe scurt referitor la noutăţile mai importante în ce ne priveşte în principal. Astfel se va
reduce numărul consilierilor de la 13 la 11 cu precizarea că viceprimarul va avea o dublă calitate şi
aceea de consilier, deci vor fi în realitate 10 consilieri. Viceprimarul se alege sau se demite cu
majoritatea voturilor consilierilor. Secretarului îi sunt aplicabile dispoziţiile comune din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, neaiurmându-se procedura numirii sau demiterii
prin ordin al prefectului. Primarul poate s-şi numească un consilier personal angajat cu C.I.M. pe
durata mandatului primarului. Se introduce funcţia de manager public, care poate fi delegat de
primar chiar şi cu funcţia de ordonator principal de credite. Sunt preluate din legea descentralizării
cele 3 categorii de atribuţii: exclusive, delegate, partajate.
Dl consilier Chiorpec_Mircea: pentru schimbarea din funcţie a viceprimarului se prevede o
majoritate de plus unu . Secretarii trebuie să facă dovada studiilor superioare. Sunt unele schimbări
în atribuţiile C.J. Dacă până acum C.J. era moaşă pentru comune acum coordonează programe, etc.
La ora actuală preşedintele C.J. este preocupat de zona metropolitană, şi a promovat 3 proiecte:
ansamblul Golia, Centru expoziţional şi Modernizarea aeroportului cu privire la lungimea pistei. La
ora actuală pot ateriza numai avioane de capacitate medie. Şi astăzi o delegaţie din Germania
analizează unele aspecte privind cooperarea cu judeţul Iaşi mai ales în domeniul agriculturii.
Autorităţile locale trebuie să specifice de ce teren dispun, utilităţile, apă, energie, ş.a.. Avem H.C.L.
privind aprobarea Programului de dezvoltare. Dl. Preşedinte insistă ca în fiecare an fiecare unitate
administrativ teritorială să aibă un proiect eligibil şi unul în pregătire. Dar acestea costând trebuie să
avem în vedere cum le întocmim. Pentru infrastructură trebuie să vă faceţi din surse locale cât mai
mulţi bani. Avem cele mai multe proiecte la infrastructură pe O.G. nr. 7. Cât priveşte canalizarea
apei potabile se pare că specialiştii susţin că este mai scump de 5 ori decât alimentarea cu apă. Mai

bine vă gândiţi la nişte surse locale pe sate. Cât priveşte modernizarea agriculturii se va lucra pe
suprafeţe mari. Este vorba de cota de lapte, de măsurile de igienă sanitar-veterinare. Trebuie să
colaboraţi cu serviciile de specialitate ale C.J. Eu în ce mă priveşte vă asigur de tot sprijinul. Banii
din fonduri nerambursabile trebuiesc avuţi în vedere cu prioritate. Vă mulţumesc că mi-aţi dat
ocazia să particip la şedinţa dumneavoastră şi mă bucur că am avut plăcuta ocazie să revăd oameni
cunoscuţi mai ales domnul coleg Aştefanei Mihai şi domnul doctor Bătrînică Viorel.
Domnul consilier Mihai Iftime: vă solicităm sprijinul în legătură cu dotarea şcolilor. Trebuie
să asigurăm condiţii mai bune pentru mediul şcolar. Nu sunt necesare fonduri prea mari, sunt copii
buni, şcoala este aproape de stradă, vă adresez rugămintea de a ne avea în atenţie pentru acordarea
de sprijin.
Dl consilier Chiorpec Mircea: se cunoaşte problema şi vă asigurăm de sprijinul nostru. Trebuie
să ne gândim pe termen lung.
Domnul consilier Mihai Iftime: avem pierderi de energie la centrala termică.
Dl consilier Chiorpec Mircea: Dl. Preşedinte este foarte supărat că bugetul judeţului ăsta este,
şi nimeni nu se consultă, dar toată lumea cere din acest buget.
În altă ordine de idei se pot promova proiect privind împădurirea coastelor de teren care pot
aluneca.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: în legătură cu şcoala, am înmânat d-lui preşedinte
solicitarea pe care a scris pe ea “la rectificare”. Deci eu am speranţe că se va rezolva.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5. Prezentarea rezultatelor şi măsurilor dispuse de împuterniciţii Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Propietăţilor, cu ocazia controlului efectuat la comisia locală Scînteia
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 17.08.2006;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă prezint faptul că la data de 17.08.2006 s-a efectuat
acest control, de către numiţii Olteanu Mihai şi Iorga Marian în baza împuternicirilor A.N.P.R.P. nr.
10217/29.05.2006 şi nr. 11383/19.06.2006, ocazie cu acre s-a verificat registrul special de
înregistrare a cererilor la Legea nr. 247/2006, balanţa fondului funciar, registrul agricol, stadiul
lucrărilor comisiei privind nr. cererilor validate/invalidate, transmise la C.J.F.F.Iaşi. Cazul
moştenitorilor familiei Sculy Logotheti. Este adevărat că este un caz mai deosebit care revendică o
suprafaţă mai mare.
Reprezentanţii A.N.P.R.P. ne-au trasat ca sarcini de raportat la data de 05.09.2006
următoarele:
-întocmirea procesului verbal de închidere a registrului în care au fost înregistrate cererile
formulate în baza Legii nr. 247/2005, aspect pe care l-am rezolvat de îndată;
-întocmirea proceselor verbale de punere în posesie conform modelului prevăzut în anexa
nr. 19 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 890/2005, aspect care deasemenea a fost
îndeplinit;
-soluţionarea unui număr de 50 de dosare de reconstituire şi înaintarea acestora la comisia
Judeţeană Iaşi de Fond Funciar;
-întocmirea balanţei fondului funciar şi obţinerea avizului O.C.P.I.Iaşi;
-întocmirea unui referat cu privire la terenul reconstituit moştenitorilor familiei Tăutu,
pentru cele 82,50 ha. cu care s-a aflat şi parţial se află în litigiii judecătoreşti în diverse stadii de
soluţionare;
-supunerea în cadrul şedinţei de consiliu a propunerii de scoatere din proprietatea privată a
comunei a suprafeţelor de păşune comunale necesare atribuirii foştilor proprietari deposedaţi, aspect
care a fost abordat cu d-na Sculy Logotheti Severina soţia moştenitorului, aceasta a depus o cerere la
primar nr. 3.458/25.08.2006, prin care nu este de acord cu atribuirea de păşune comunală, solicitând
sprijinul spre a fi pusă în posesie pe raza comunei Ion Neculce, după ce a refuzat amplasamentul pus
la dispoziţie de C.J.F.F.Iaşi pe administrativul comunei Movileni;
La recomandarea reprezentanţilor A.N.R.P. s-a pus problema scoaterii din proprietatea
privată a comunei a unor suprafeţe de islaz/păşune comunală pentru punerea în posesie a foştilor
proprietari. Vă mărturisesc că m-am opus din capul locului la această propunere. Ulterior am revăzut

legea nr. 72/2001 a zootehniei unde sunt prevăzute o serie de sancţiuni pentru scoaterea din circuit a
păşunilor în contradictor cu prevederile art. 10 din Legea nr. 247/2006.
D-na Sculy s-a prezentat la comisia noastră de fond funciar vineri, săptămâna trecută
pentru semnarea procesului verbal de punere în posesie a suprafeţei de 24,00 ha de pădure cu care a
fost validată foarte recent, ocazie cu care s-a discutat despre păşunea comunală şi aceasta nu a fost
de acord, mai mult a depus şi o cerere prin care solicită să nu-i fie atribuită păşune.
După unele dezbateri se degajă opinia unanimă a membrilor consilieri privind prezervarea
păşunii comunale în folosul deţinătorilor de animale.
În finalul şedinţei, domnul primar reaminteşte că referentul contabil a formulat un referat
cu propunerea de alocare a sumei de 2.700 lei din venituri proprii pentru finanţarea echipei de
fotbal.
Chiar dacă nu a fost înscris pe ordinea de zi, acest proiect de hotărâre, cu excepţia
domnului consilier Bătrânică Viorel votul a fost favorabil cu majoritatea celorlalţi 11 consilieri
prezenţi la şedinţă.
Acest proiect de hotărâre va fi supus dezbaterii în mod procedural la şedinţa viitoare,
nefiind considerat o urgenţă.
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, Tagarcea Constantin

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

