ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 28.09.2018
Consilieri:
1. Corman Adrian
2. Munteanu Mihaela
3. Turica Despina
4. Moale Cristina
5. Branescu Nicu
6. Sova Gabriel
7. Oita Dumitru
8. Marincea Nicolaie
9. Cojbuc Dumitru
10. Condurachi Costica

11. Cucuveanu Elena
12. Pana Ion
13. Gherghin Nicusor
14. Anton Ion
15. Manea Ilie
16. Mustafa Belghin
17. Samoila Marian

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform Dispozitiei nr.
219/21.09.2018
Dl Presedinte supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara a Consiliului Local
Murfatlar. Se arata ca nu sunt obiectiuni si se supune la vot , iar in urma votului se obtin 16 voturi
pentru.
Se supune la vot ordinea de zi cu 2 puncte suplimentare si se aproba cu 16 voturi pentru.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii
pe anul 2018.
În conformitate cu prevederile Legii nr 273 / 2006 – legea finantelor publice locale , Legii
nr 2 / 2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018 , prevederile Legii nr 227 / 2015 _ Codul
Fiscal , Normele Metodologice de aplicare a Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal , precum si
prevederilor Legii nr 215 / 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare , supun spre aprobare , Consiliului Local al orasului Murfatlar , rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 aprobat , pentru suma de 29.086.835 lei si lista de
investitii , anexa a bugetului de venituri si cheltuieli , prin HCL nr 82 / 30.07.2018.
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are in vedere modificarea prevederilor
bugetare in trimestrul III si IV al anului 2018 , urmare adreselor nr. 3134/17.09.2018 si respectiv
nr . 3146 / 18.09.2018 , transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala , Activitatea de
Trezorerie si Contabilitate Publica Constanta , privind punerea in aplicare a prevederilor OUG
nr.78/2018 , privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 , astfel :
- se retrage suma de 148.696 lei de la indicatorul de venituri din clasificatia bugetara
04.02.04 _ sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale _ la bugetul de stat in contul 50.75.04_disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrare conform Legii nr 2/2018

- se adauga suma de 467.000 lei la indicatorul de venituri din clasificatia bugetara 11.02.06
_ sume alocate din cotele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor
locale _ ;
- se adauga suma de 5.411lei indicatorul de venituri din clasificatia bugetara 11.02.02 _
sume alocate din cote defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuieilor
descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor _pozitia drepturile copiilor cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa ;
Sumele respective se vor repartiza pe capitole bugetare de cheltuieli , conform naturii de
venit specificate in adresele mentionate mai sus , astfel :
- suma de 100.000 lei la capitolul 51.02 _ Autoritati publice _ cheltuieli materiale ;
- suma de 100.000 lei la capitolul 61.02_ Ordine publica_cheltuilei materiale ;
- suma de 130.000 lei la capitolul 67.02_ Cultura ,religie si sport _ cheltuieli materiale ;
- suma de 102.000 lei la capitolul 70.02_ Serv de dezvoltare publica si locuinte _ cheltuieli
materiale_ 90.000 lei rambursari credite interne _12.000 lei ;
- suma de 10.000 lei la capitolul 54.02 _ Evidenta populatiei_ cheltuieli de personal ;
-suma de 20.650 lei la capitolul 70.02 _ Serv de dezvoltare publica si locuinte _ cheltuieli
de personal
De asemenea , avand in vedere actul aditional incheiat cu Directia de Sananate Publica
Constanta se modifica pevederea bugetara pentru acoperirea chetuielilor de personal ale salariatilor
din cadrul capitolului _66.00 _Sanatate _inclusiv vouchere de vacanta , cu suma de 36.500
(32.150+4.350).
Modificarile privesc prevederile bugetului pe anul 2018 , trimestrul III si IV , atat la
partea de venituri , cat si la partea de cheltuieli , modificandu-se corespunzator capitolele bugetare
mentionate mai sus .
Urmare acestor modificari bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 , va fi de
29.591.396 lei , repartizat pe capitole bugetare astfel : sectiunea de functionare :15.402.168 lei si
sectiunea de dezvoltare : 14.189.228 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman), 7 voturi impotriva ( Dl.Anton,
Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl Cojbuc).

2. Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de
cult de pe raza orasului Murfatlar.
Avand in vedere solicitarea Comunitatii Musulmane Prin Geamia Musulmana Murfatlar , prin
cererea cu numarul 6340/19.09.2018 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3500 lei,
pentru achizitionarea de material lemnos pentru incaolzirea lazcasului de cult pe perioada de iarna
2018-2019 , avand atasate urmatoarele documente :
- cerere-tip;
- declaratie pe propria raspundere a solicitantului precum datele , informatiile si documentele
prezentate corespund realitatii , precum si faptul că sprijinul financiar solicitat se va folosi pentru
exclusive pentru realizarea activitatii menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
- copie documente privind atestarea proprietatii Geamiei Musulmane Murfatalr , respectiv HCL
nr.;
- avizul Muftiatului Cultului Mususlman Constanta , pentru obţinerea sprijinului financiar;
- copia certificatului de înregistrare fiscală ;
- adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este
precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

-

memoriu privind prezentarea unui mic istoric al Geamiei Musulmane Murfatlar;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de evaluare cu nr. 6392/21.09.2018, prin care
stabileste faptul ca se indeplinesc simultan toate criteriile de aprobare, conform HG 1470/2002,
actualizată,republicată, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
ordonanţei guvernului nr. 82/2001;
Supun aprobarii Consiliului Local al Orasului Murfatlar alocarea unui sprijin financiar in suma de
3500 lei catre Muftiatul Cultului Mususlman pentru Geamia Murfatlar , pentru achizitionarea
materialului lemnosde foc .
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

3. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local in
Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul 2018 – 2019.
Având în vedere adresa Liceului Teoretic Murfatlar cu nr.2267/05.09.2018 si înregistrată la
Primăria Orașului Murfatlar cu nr.5961 din 05.09.2018, am constatat următoarele:
- In conformitate cu art.3 din OMEN 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar si
art.1 din OMEN nr.3160/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si a Adresei
nr.4249A/173/31.08.2018, emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta prin care aproba
functionarea Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar cu un numar de 13 membri
din care trei reprezentanti ai Consiliului Local al Orasului Murfatlar.
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea celor trei reprezentanti ai Consiliului Local
in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul 2018-2019.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

4. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Adrian V. Radulescu” pentru anul 2018 –
2019.
Având în vedere adresa Scolii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” cu nr.1182/06.09.2018 si
înregistrată la Primăria Orașului Murfatlar cu nr.6009 din 06.09.2018, am constatat următoarele:
- In conformitate cu art.3 din OMEN 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar si
art.1 din OMEN nr.3160/2017, cu modificarile si completarile ulterioare si a Adresei
nr.4249A/37/31.08.2018, emisa de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta prin care aproba
functionarea Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” cu un
numar de 9 membri din care doi reprezentanti ai Consiliului Local al Orasului Murfatlar.
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea celor doi reprezentanti ai Consiliului Local
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” pentru anul 2018-2019.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea subinchirierii suprafetei de teren de 10 mp situata
in orasul Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 54 A, Jud. Constanta ce face obiectul
contractului de inchiriere nr. 248/10.01.2001.
Prezentul raport de specialitate este întocmit tinând cont de cererea nr. 1468/29.08.2018,
depusa de CONPRESS GROUP SRL - ,,in insolventa’’, cu sediul in Constanta, str.Ion Roata, nr.3,
jud.Constanta, inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr.J13/2954/1993, CUI
RO4129866, legal reprezentata prin dl.Sorin Gabriel Strutinsky, in functia de Administrator Special
si prin Dovincescu Ipurl, in calitate de Administrator Judiciar si inregistrata la Primaria oras
Murfatlar cu nr. 6169/12.09.2018, prin care solicita acordul privind subînchirierea terenului in
suprafata de 10,00 mp, situat in oras Murfatlar, str.Calea Bucuresti nr.54A, jud.Constanta, ce face
obiectul contractul de inchiriere nr.248 din 10.01.2001, catre societatea DANITA TRADE NET
SRL, cu sediul social in Mun.Constanta, B-dul Tomis, nr.336, bloc B1, scara H, etaj 4, ap.158,
judetul Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/1918/2001, CUI RO 14280911,
reprezentata legal prin dna Moraru Marcela.
Mentionam ca toate obligatiile financiare si contractuale sunt indeplinite si avand in vedere
prevederile art.14 din contractul de inchiriere nr.248/10.01.2001, propun spre dezbatere si aprobare
Consiliului local Murfatlar subinchirierea pana la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire
numai cu aprobarea Consiliului Local oras Murfatlar .
Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea si Dl Corman), 7 voturi impotriva ( Dl.Anton,
Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si Dl Cojbuc).

6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinte pentru tineri in
regim de inchiriere prevazute in lista de prioritati aprobata conform HCL nr. 86 din
30.08.2018.
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (5), alin. (6), alin. (7) si alin. (8) din H.G.R. nr.
962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,La data
repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, solicitantii acestora au obligatia sa
reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces. Lista de repartizare a locuintelor se intocmeste
prin preluarea solicitantilor inscrisi in lista de prioritate stabilita prin H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018,
urmarindu-se asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinta si evitandu-se
repartizarea unor spatii excedentare. Pentru stabilirea numarului de camere la care au dreptul
solicitantii de locuinta se aplica prevederile Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu privire la exigentele minimale in asigurarea spatiului
locativ pe numar de persoane. Lista de repartizare a locuintelor se supune aprobarii, consiliului
local iar repartizarea efectiva a locuintelor se face catre persoanele inscrise in lista de repartizare
ramasa definitiva, urmarindu-se, dupa caz, repartizarea prioritara catre persoane cu handicap si
asigurarea spatiului locativ la care au dreptul solicitantii de locuinte, in ordinea descrescatoare a
numerelor de camere.”;
Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data au mai devenit vacante urmatoarele locuinte
de tip ANL situate in Murfatlar in: str. Fantanitei nr. 1B, bl. BT, sc. A, etaj 1, ap. 9; str. Fantanitei
nr. 1B, bl. BT, sc. C, mansarda, ap. 13 si str. G-ral Vasile Milea nr. 2A, bl. BT1, mansarda, ap. 14;
Propun spre aprobare Consiliului Local al orasului Murfatlar aprobarea listei de repartizare
a unor locuinte pentru tineri in regim de inchiriere persoanelor prevazute in lista de prioritati
aprobata conform H.C.L. nr. 86 din 30.08.2018, conform anexei nr. 1.
Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru.

A sosit Dna consilier Munteanu Mihaela.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului stradal
al orasului Murfatlar.
Analizând cererea:
1. D-lui Scripcariu Cornel , domiciliat in oraş Murfatlar , str. Aleea Liliacului, nr. 4,bl. B4, ,
sc.1, ap.1, jud. Constanţa, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 5991/06.09.2018;
2. D-lui Grecu Ionut , domiciliat in oraş Murfatlar , sat Siminoc, str. Fantanitei, nr. 14, jud.
Constanţa, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 6347/19.09.2018;
cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al oraşului Murfatlar, ca urmare a dobândirii
unor imobile, am constatat următoarele:
a) Prin contractul de vanzare-cumparare nr.500 din data de 14.04.2009 domnii Acbas
George Florin si Acbas Alina au vandut d-lui Scripcariu Cornel casatorit cu Scripcariu Rodica
Luiza , lotul 2 in suprafata de 281mp, situat pe str. Calea Bucuresti nr. 30 care se va inscrie in
nomenclatorul stradal pe str. Mihai Eminescu, nr. 30C, oraşul Murfatlar, Jud. Constanţa.
b) Prin actul de dezmembrare nr 982/19.09.2018, dl. Grecu Niculae si Grecu Gherghina au
obtinut 2 (doua) loturi de teren. Lotul 1 in suprafata de 1260,84 mp care s-a vandut de dl. Grecu
Niculae si Grecu Gherghina lui dl. Grecu Cosmin si Grecu Ana Gabriela conform contract de
vanzare-cumpare nr. 983 din 19.09.2018 va ramane pe str. Fantanitei , nr. 14; Lotul 2 dobandit prin
contracul de vanzare-cumpare nr. 984 din 19.09.2018 de dl Grecu Ionut si Grecu Elena in suprafata
de 616 mp cu ieșire pe str. Socului situat in orasul Murfatlar, sat Siminoc se va inscrie in
nomenclatorul stradal pe str. Socului , Nr. 4B, sat Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
Faţă de cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local Murfatlar modificarea
nomenclatorului stradal conform Anexei nr. 1 la prezenta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea
valorii de circulatie a unui imobil – apartament apartinand domeniului privat al orasului
Murfatlar, situat in str. Aleea Narciselor , nr. 4 bl. 21, Sc. A, parter, ap.1, in vederea vanzarii
acestuia.
Având in vedere cererea inregistrată la Primăria oraș Murfatlar sub nr. 5484 din 13.08.2018
prin care dl.Petiu Mihai cu domiciliul stabil in orașul Murfatlar, str. Aleea Narciselor, nr.4, bl. 21,
sc.A, parter, ap. 1, solicită achiziționarea locuinței situată în str. Aleea Narciselor, nr.4, bl. 21, sc.A,
parter, ap. 1, închiriat in baza contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință
nr. 3734 din 20.06.2013 și nr. 4529 din 03.07.2018;
Imobilul cu destinație de locuință apartament cu 2 camere este situat în str. Aleea Narciselor,
nr.4, bl. 21, sc.A, parter, ap. 1, având nr. Cadastral 101815-C1-U2 înscris in Cartea funciară nr.
101815-C1-U2 Murfatlar ;
Locuința face parte din fondul locativ de stat conform HCL nr. 96 din 27.09.2007 privind
aprobarea inscrierii în patrimoniul privat al orașului Basarabi a unităților de locuit din fondul
locativ de stat nevândute chiriașilor;
Conform art. 16 din Legea nr. 85/1992 republicată, cu modificările și completările ulterioare
privind vanzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile și din fondurile
economice sau bugetare de stat ,“ valoarea de vânzare a locuinței se calculează raportat la prețul
pieței de către un expert autorizat, in condițiile legii”
Prețul de vânzare se stabileste în baza unui raport de evaluare, aprobat de Consiliul Local.

Ca urmare se propune adoptarea unei hotărâri privind intocmirea unui raport de evaluare
pentru stabilirea valorii de circulatie a unui imobil - apartament apartinand domeniului privat al
orasului Murfatlar, situat în str. Aleea Narciselor, nr.4, bl. 21, sc.A, parter, ap. 1, in vederea
vânzării acestuia.
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru (Dl Branescu, Dl Manea, Dl Mustafa, Dl
Sova, Dl Oita, Dna Turica, Dna Moale, Dl Marincea, Dna Munteanu si Dl Corman), 7 voturi
impotriva ( Dl.Anton, Dl. Gherghin, Dl. Pana, D-na Cucuveanu, Dl, Condurachi, Dl. Samoila si
Dl Cojbuc).

9. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor ce apartin
domeniului privat al orasului Murfatlar.
Avand în vedere cererea înregistrată la Primăria oraşului Murfatlar sub nr. 5555/30.08.2016
prin care dl. Ticuleanu Gica, reprezentant al SC Resort Metal SRL, cu sediul în loc. Năvodari, jud.
Constanţa, str. Constanţei, nr. 8, solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 150 mp, concesionat
în baza contractului de concesiune nr. 4340/26.10.2000;
- Terenul în suprafaţă de 150 mp situat pe str. Calea Bucuresti nr.17A, oraş Murfatlar a fost
concesionat în urma licitaţiei din data de 05.10.2000 de către Resort Metal SRL conform
contractului de concesiune nr. 4340/26.10.2000, în scopul realizării obiectivului ,,Spaţiu Comercial
P+1” conform P.U.D– ului aprobat prin HCL Basarabi nr.12/26.01.2000.
- Certificatul de urbanism nr. 84/27.11.2000;
- Autorizaţia de construire nr. 40/27.07.2001;
- Procesul verbal de recepţie finală nr. 18/14.08.2016;
- extras de carte funciară pentru informare nr. 94350/25.07.2018;
- art. 123 din Legea nr.215/2001-Legea Administratiei Publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar hotareste vanzarea bunurilor aflate in
proprietatea privata a orasului Murfatlar. In cazul in care pe terenul respectiv exista constructii,
constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea
terenului aferent construcţiilor.
Se introduce poziţia nr. 269, ca urmare a actualizării cadastrului nr. 176 pentru suprafaţa de
teren de 150 mp, situat pe Calea Bucureşti, nr. 17A.
Nr.
crt.

Denumirea
bunului

Zona

Nr. Lot

269

Teren
intravilan

Calea
Bucureşti

17A

Suprafata
teren(mp
)
150 mp

Valoare de
inventar-lei

Observatii

27.114 lei

Teren concesionat de
SC RESORT METAL SRL

Supun spre aprobare actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al
orasului Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, in
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Scolii Gimnaziale “ Adrian V. Radulescu”
Murfatlar pentru anul scolar 2018- 2019.

Văzând Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in
Comisia de Evaluare si Asiguare a Calitatii a Scolii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” pentru anul
2018-2019 și având în vedere adresa Scolii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” cu
nr.1195/07.09.2018 si înregistrată la Primăria Orașului Murfatlar cu nr.6545 din 27.09.2018, am
constatat următoarele:
- In conformitate cu art. 96 din Legea 1/2011 Legea educatiei Nationale, Art 163-166 din
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant si ROFUIP/2018 nr. 3027
pentru modificarea si completarea ROFUIP 2016,prevederile art.11 si art. 12 din OUG nr. 75/2005
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Scolii Gimnaziale ” Adrian.V. Radulescu” pentru
anul 2018-2019.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
11. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, in
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul
scolar 2018 – 2019.
Văzând Proiectul de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in
Comisia de Evaluare si Asiguare a Calitatii a Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul 2018-2019 și
având în vedere adresa Liceului Teoretic Murfatlar cu nr.2267/1/05.09.2018 si înregistrată la
Primăria Orașului Murfatlar cu nr.5961 din 05.09.2018, am constatat următoarele:
- In conformitate cu art. 96 din Legea 1/2011 Legea educatiei Nationale, Art 163-166 din
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant si ROFUIP/2018 nr. 3027
pentru modificarea si completarea ROFUIP 2016,prevederile art.11 si art. 12 din OUG nr. 75/2005
Ținând cont de cele menționate propun desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Liceului Teoretic Murfatlar pentru anul 20182019.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces– verbal.
PRESEDINTE,
SOVA GABRIEL

SECRETAR,
VINTILA FLORIN

