ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 28.08.2008, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr. 440/05.08.2008, cu următoarea
ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare -iniţiator primarul
comunei;
2.- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în următoarele structuri:
a) Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, respectiv în Comisia de contestaţie,
precum şi de stabilire a indemnizaţiei membrilor acestor comisii;
b) Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
c) Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea Bolilor;
d) Compartimentrul specializat al achziţiilor publice -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008 prin suplimentarea cheltuielilor la
unele capitole, tranferând sume din trimestrul IV în trimestrul III-iniţiator primarul comunei.
4.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008, prin tranferul unor sume din fondul
de rulment pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru lunile iulie şi august, precum şi a altor cheltuieli
-iniţiator primarul comunei;
5.- Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri şi facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale -iniţiator
primarul comunei;
6.- Proiect de hotărâre privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxei speciale de utilizare a vidanjei
proprietate a consiliului local, de către persoane fizice sau juridice, precum şi a taxei de emitere a avizului
pentru construcţii -iniţiator primarul comunei.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul şi următorii 13 consilieri consilieri locali în
funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
crt.
politică
DARABANĂ
MIHAI
1
Viceprimar, P.D.-L.
2
ALEXA
CONSTANTIN
P.D.-L.
3
AŞTEFANEI
MIHAI
P.R.M.
4
BĂTRÂNICĂ
VIOREL
P.S.D.
5
BUSUIOC
VASILE
P.N.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
P.S.D.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai face prezenţa membrilor
consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă şedinţa extraordinară
de astăzi, apoi dă cuvântul iniţiatorului, domnul primar Fănică Săcăleanu, pentru a supune atenţiei ordinea de zi
programată solicitând şi propuneri pentru modificarea sau completarea acesteia.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: propun înscrierea pe ordinea de zi a mai vechiului proiect de hotărâre
privind stabilirea numărul şedinţelor pentru care se acordă indemnizaţia de consilier local, precum şi a unei discuţii
legat de gestul domnului conilier local Miron Petrică, de la şedinţa de alegere a viceprimarului comunei.
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Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi prin
includerea şi a proiectului de hotărâre solicitat de domnul consilier Bătrânică Viorel.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, propune discutarea primului punct de pe
ordinea de zi şi anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare -iniţiator primarul
comunei;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, dă cuvântul domnului secretar Ilăşoaia Florin.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: după cum bine cunoaşteţi, la începutul fiecărei şedinţe se impune aprobarea
procesului verbal al şedinţei anterioare, bineînţeles 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 proceselor verbale ale şedinţelor 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, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al doilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
2.- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în următoarele structuri:
a) Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, respectiv în Comisia de contestaţie,
precum şi de stabilire a indemnizaţiei membrilor acestor comisii;
b) Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;
c) Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea Bolilor;
d) Compartimentrul specializat al achziţiilor publice -iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri de
membri în Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, respectiv în Comisia de contestaţie,
precum şi de stabilire a indemnizaţiei membrilor acestor comisii;
Doamna consilier local Tilici Mirela-Cătălina propune pe domnul consilier Bătrânică Viorel;
Domnul consilier local Busuioc Vasile propune pe domnul consilier Iftime Mihai;
Domnul consilier local Darabană Mihai propune pe domnul consilier Aştefanei Mihai şi Săcăleanu Silvica
pentru comisia de contestaţii;
Domnul consilier Bătrânică Viorel propune o indemnizaţie de 2% din preţul de vânzare, repartizată în mod egal
pentru membrii comisiei/comisiilor.
Doamna consilier local Săcăleanu Silvica propune o sumă fixă şi determinată, nu procent, având în vedere
atribuţiile, responsabilităţile şi munca comisiilor, precum şi necesitatea chibzuirii fondurilor publice.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, ne trebuie şi avizul D.G.F.P. pentru cuantumul acestei
indemnizaţii.
În urma supunerii la vot propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi pentru, o indemnizaţie de 2% din preţul
de vânzare, repartizată în mod egal membrilor comisiei/comisiilor.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri de
membri în Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, este vorba de reactualizarea componenţei nominale a
acestui comitet, dat fiind faptul că au avut loc alegerile locale şi s-au ales alţi reprezentanţi în consiliul local. Mai întâi
vă prezint componenţa veche a acestui comitet, unde puteţi oberva care sunt persoanele care se impun a fi
reactualizate. Este vorba de viceprimarul Darabană Mihai şi şeful Postului de Poliţie Curcudel Mihai.
În urma supunerii la vot propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri de
membri în Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea Bolilor.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri este vorba de schimbarea denumirii Comitetului
Antiepizootic Local cu cea de faţă cu o structură bine determinată prin ordin al Prefectului judeţului.
Domnul consilier local Iftime Mihai propune pe domnul consilier Simionescu Grigore;
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Domnul consilier local Bătrânică Viorel propune pe domnii consilieri Netcă Costache şi Alexa Constantin;
În urma supunerii la vot propunerile se aprobă cu unanimitate de voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt pentru propuneri de
membri în Compartimentrul specializat al achziţiilor publice.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri este vorba de completarea cu un număr de 2 consilieri a
acestui compartiment specializat.
Domnul viceprimar Darabană Mihai: problema aceasta nu este prea simplă, trebuie personal specializat prin
cursuri de perfecţionare.
Domnul consilier Iftime Mihai: Doresc să aflu dacă aceast compartiment se constituie prin Dispoziţie a
primarului, sau prin H.C.L. Care este domnule secretar varianta corectă pentru ca noi să discutăm.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: ne aflăm în cea de a doua situaţie, chiar dacă se emite dispoziţia
primarului, în ce priveşte reprezentanţii consiliului local trebuie desemnaţi de către dumneavoastră.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: sincer să fiu nu am găsit în O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice nici în
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobare normelor de aplicare a ordonanţei, prevederi exprese cu privire la acest
compartiment, dar voi mai verifica odată şi voi veni cu precizări la proxima şedinţă. Ideea aceasta a venit de la
doamna diriginte de şantier a drumului pe care îl asfaltăm. Dumneaei a afirmat că a colaborat cu mai multe primării şi
peste tot a constatat că din acest compartiment fac parte şi 2 consilieri locali. Personal am mare încredere în această
doamnă, am observat că se implică în cunoaşterea procedurilor şi am investit-o cu încredere.
Domnul consilier Iftime Mihai: este foarte bine că aţi spus aceste lucruri, şi ca să nu mai revenim cu aceeaşi
problemă, propun să facem nominalizările sub rezerva de a se verifica dacă procedura aceasta este cea corectă.
Domnul consilier local Iftime Mihai propune pe domnul consilier Miron Petrică;
Domnul consilier local Darabană Mihai propune pe domnul consilier Tăcuţanu Gabi-Ionel;
În urma supunerii la vot propunerile se aprobă cu 12 voturi pentru, domnul consilier Bătrânică Viorel se abţine
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.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al treilea punct de
pe ordinea de zi şi anume:
3.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008 prin suplimentarea cheltuielilor la
unele capitole, tranferând sume din trimestrul IV în trimestrul III-iniţiator primarul comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Aştefanei Mihai, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei referatul compartimentului de
specialitate cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de sume pentru cheltuieli de personal
învăţământ şi asistenţi personali.
Am solicitat sprijin în acest sens D.G.F.P.J. şi s-a identificată această posibilitate pentru care am primit
comunicări favorabile în acest sens.
Întrucât nu sunt formulate puncte de vedere contrarii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură,
Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism 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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se
aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al patrulea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
4.- Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local pe anul 2008, prin tranferul unor sume din fondul
de rulment pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru lunile iulie şi august, precum şi a altor cheltuieli
-iniţiator primarul comunei;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: domnilor consilieri, vă supun atenţiei referatul compartimentului de
specialitate cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de sume pentru cheltuieli de personal
primărie şi alte cheltuieli pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
Nu s-a reuşit achitarea drepturilor salariale aferente lunii august. De fapt, contabilul când s-au achitat lucrările
pentru asfaltare s-a efectuat plata pentru mai mult de jumătate. Dar cum bugetul este structurat pe trimestre, din neatenţie
sau alt motiv, s-a virat toată suma pentru lunile iulie şi august. Pentru salarii şi indemnizaţii demnitari, fondul este de
3

45 mii lei/lună.
Am identificat această posibilitate, de a apela la fondul de rulment, pentru a se face plata salariilor restante.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: nefiind prima situaţie de acest gen, consider că referentul contabil ar trebui
tras la răspundere.
Domnul consilier Iftime Mihai: într-adevăr consider că trebuie avertizat domnul contabil, care nu este la prima
abatere. Dacă cei de la trezorerie au acceptat această soluţie, sunt de acord cu propunerea în discuţie. Mai spunea
domnul contabil că vrea să umble la cheltuielile de capital ale şcolii ca soluţie, dar văd că lucrurile nu stau aşa.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: într-adevăr contabilul era puţin descumpănit propunea diverse soluţii, dar
asta este cea cu care venim în faţa dumneavoastră.
Întrucât nu sunt formulate puncte de vedere contrarii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură,
Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism 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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se
aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al cincilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
5.- Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri şi facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale -iniţiator
primarul comunei;
Domnul primar Fănică Săcăleanu: dau cuvântul domnului referent Iftime Sorin.
Domnul referent Iftime Sorin: vă solicit să aveţi în vedere posibilitatea de a adopta o hotărâre cu aplicabilitate
permanentă. Potrivit art. 286 Cod Fiscal.
Domnul consilier Miron Petrică: sunt foarte multe persoane care dacă ar şti ar putea depune cerere.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă rog să-mi permiteţi să vă reamintesc că şi până acum am adoptat o
hotărâre în această privinţă prin care s-au acordat facilităţi de reducere cu 50% pentru gradul II şi de 30% pentru
gradul III.
Domnul consilier Iftime Mihai: domnul referent Iftime Sorin, ar fi trebuit să ne informeze mai detaliat cu privire
la situaţia materială a celor care au depus cereri. Data trecută aşa s-a procedat.
Domnul referent Iftime Sorin: Potrivit art. 286 din Codul fiscal, persoanele cu certificat medical de încadrare
în grad de handicap nu trebuie cercetate cu privire la situaţia lor materială.
Întrucât nu sunt formulate puncte de vedere contrarii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură,
Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism 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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se
aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al cincilea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
6.- Proiect de hotărâre privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxei speciale de utilizare a vidanjei
proprietate a consiliului local, de către persoane fizice sau juridice, precum şi a taxei de emitere a avizului
pentru construcţii -iniţiator primarul comunei.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de solicitările pe care le primim din partea cetăţenilor care pot
fi soluţionate, dar cu o anumită contribuţie a celor care doresc să o folosească. Vă propun să stabilim de comun
acord o astfel de taxă, pornind de la propunerea compartimentului de specialitate de 10 lei/oră.
Domnul consilier Iftime Mihai: taxă cu sau fără tractor ?. Poate primăria va avea posibilitatea să ajute
cetăţenii şi în acest mod. Dar apar probleme cu tractoristul pentru că primăria nu are în dotare tractor. Dacă discutăm
numai de vidanjă fără tractor, trebuie stabilit pe vidanjă. De asemenea trebuie stabilit cât consumă tractorul pe oră.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: faţă de cele 2 propuneri, trebuie văzut care este realistă. Noi trebuie să
achiziţionăm un tractor.
Domnul consilier Alexa Constantin: nu trebuie încredinţată vidanja la orice tractorist. Trebuie selectaţi cei
care se pricep.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu este simplu, sub aspectul că şi folosirea tractorului trebuie plătită
separat. Putem să ne gândim pe termen lung şi la achiziţia unui tractor, dar pentru momentul de faţă, vă propun să
stabilim o taxă în genul propunerii prezentate.
Domnul consilier Simionescu Grigore: să stabilim o relaţie cu un singur tractorist.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: să încercăm să simplificăm decizia, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor
care au formulat cereri.
Domnul consilier Iftime Mihai: de nominalizat o persoană care să gestioneze folosinţa vidanjei. Domnul
primar poate vorbi cu un tractorist şi acea persoană să fie stabilită pe termen permanent şi noi să-l scutim de taxele
faţă de primărie. Dacă depăşesc cuantumurile trebuie să venim cu o sumă de bani.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: propun 15 lei/vidanjă.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: după cum ştiţi, noi nu avem comisie de urbanism, dar emitem un aviz
pentru eliberarea autorizaţiilor de construcţie, motiv pentru care se impune stabilirea unei taxe. Până acum am
încasat 10 lei/aviz.
Domnul consilier Iftime Mihai: consider că trebuie diferenţiată un pic taxa în funcţie de valoarea construcţiei.
Între limite, spre exemplu minim 10 lei – maxim 30 lei.
Întrucât nu sunt formulate puncte de vedere contrarii, domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură,
Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism 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.
După puţine discuţii în susţinerea proiectului de hotărâre şi în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se
aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local, Aştefanei Mihai, propune discutarea celui de al şaptelea punct
de pe ordinea de zi şi anume:
7.- Proiect de hotărâre privind stabilirea numărul şedinţelor pentru care se acordă indemnizaţia de consilier
local – iniţiator domnul consilier Bătrânică Viorel.
Domnul consilier Bătrânică Viorel: noi am mai avut discuţii în repetate rânduri despre acest subiect, dar
pentru că tot au fost probleme de buget, am convenit să reluăm dezbaterea la o şedinţă în plen din noul mandat.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: cu cât vom avea mai multe şedinţe de consiliu vom cunoaşte mai bine
problemele de rezolvat şi ne-am cunoaşte mai bine.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: lega limitează la un număr de 3 şedinţe plata indemnizaţiei. Noi am
aprobat prin H.C.L. plata unui număr de 2 şedinţe, cea ordinară şi cea pe comisii. Dar trebuie să urmărim încadrarea
în alocaţiile bugetare cu această destinaţie. În prezent ne confruntăm cum aţi observat cu probleme privind achitarea
drepturilor salariale.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism 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 domnul consilier
Bătrânică Viorel.
În urma supunerii la vot a priectului de hotărâre 10 consilieri votează pentru, se abţine Tăcuţanu Gabi-Ionel şi
este împotrivă Miron Petrică şi Săcăleanu Silvica.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: trebuie să analizăm atitudinea avută de domnul consilier Miron Petrică cu
ocazia exprimării votului pentru alegerea viceprimarului.
Domnul consilier Iftime Mihai: discuţia a avut loc după ce s-au numărat voturile. Dar eu am spus şi atunci, că
dacă a fost o singură propunere atunci cum puteai să-ţi exprimi abţinerea de la vot ?. Dacă a fost o glumă a
preşedintelui de şedinţă de atunci, deci s-a făcut un spirit de glumă chiar la o treabă serioasă cea de numărare a
voturilor, dar domnul Miron este aici, poate să vă prezinte situaţia din punctul său de vedere.
Domnul consilier Miron Petrică: este regretabil domnule consilier Bătrânică că aţi aprobat modalitatea de pe
vremuri de alegere a viceprimarului. Nu am avut posibilitatea să arăt că mă abţin de la vot. Buletinul de vot era astfel
conceput, încât am considerat că astfel era posibil să-mi exprim votul de abţinere. De asemenea nu amavut
posibilitatea să votez într-o cabină.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: nu trebuie să mai avem situaţii de genul acesta. A fost o demonstraţie
personală care a ieşit din tipare. Vă propun să evităm pe viitor astfel de situaţii nedorite.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: vă propun să iniţiem şi noi o colectare da ajutoare pentru sinistraţii din
Paşcani spre exemplu. Vă solicit sprijinul financiar. Alte comune au desfăşurat o astfel de acţiune. Vă solicit sprijinul
în acest sens.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: într-adevăr trebuie să ne sensibilizăm şi noi faţă de suferinţele celor
afectaţi de inundaţii, sunt de acord cu propunerea domnului primar, iar dacă cineva se împotriveşte, să spună acum.
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, Mihai AŞTEFANEI

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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