ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 31.07.2019
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Samoila Marian
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Gherghin Nicusor
8. Anton Ion
9. Pana Ionel

10. Moale Cristina
11. Marincea Nicolaie
12. Munteanu Mihaela
13. Cucuveanu Elena
14. Corman Adrian

La sedinta participa si dl Bradeanu Adrian.
Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform Dispozitiei
nr. 161/25.07.2019.
Este necesara alegerea unui nou presedinte de sedinta ca urmare a expirarii perioadei de
mandat a dnei Moale Cristina. Se fac propuneri din partea Consiliului Local , astfel : dl Anton
Ion il propune pe dl. Pana Ionel . Se supune la vot propunerea facuta de dl Anton Ion si se
aproba cu 14 voturi pentru .
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 14
voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 8 puncte . Se supune la vot ordinea de zi si care se
aproba cu 14 voturi pentru.

1.
Proiect de hotarare privind constatatea incetarii de drept a mandatului de
consilier pentru dl. Cojbuc Dumitru, ca urmare a demisiei acestuia.
Conform art.204 al.2 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, „calitatea de
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în caz de
demisie”, iar potrivit alin.(6) al aceluiaşi articol „ încetarea de drept a mandatului de
consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului…… sau

a oricărui consilier”.
Potrivit art. 204 al.7 din acelasi act normativ Consiliul Local are obligatia de a adopta
hotararea de constatare a incetarii mandatului si vacantarii functiei in termen de 30 de zile de
la introducererea pe ordinea de zi a referatului constatator semnat de primar si secretar
general.
Avand in vedere cererea de demisie depusa de dl. Cojbuc Dumitru inregistrata cu nr.
4291/01.07.2019 se constata incetarea de drept a mandatului de consilier si vacantarea acestei
functii .
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea validarii mandatului de consilier
pentru dl. Bradeanu Adrian candidat din partea P.N.L ca urmare a vacantarii unei functii de
consilier.
Avand in vedere , incetarea de drept a mandatului de consilier pentru dl Cojbuc
Dumitru ca urmare a demisiei acestuia , comisia procedeaza la verificarea legalitatii mandatului
dlui Bradeanu Adrian.
Partidul National Liberal – Filiala Teritoriala Constanta confirma prin adresa
inregistrata cu nr. 159/02.07.2019 si inregistrata sub nr.4336/02.07.2019 la Primaria orasului
Murfatlar ca dl Bradeanu Adrian este membru al Partidului National Liberal si figureaza ca
membru supleant pe lista de candidati .
Comisia constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 115/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare si propun validarea dlui Bradeanu Adrian in functia de
consilier local.
Dl. Bradeanu Adrian procedeaza la depunerea juramantului . Da citire juramantului
prevazut de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dupa care dl Bradeanu Adrian tinand
mana stanga pe Constitutie si pe Biblie rosteste cuvantul “JUR” si formula religioasa, dupa care
procedeaza la semnarea juramantului.
Dupa depunerea juramantului Consiliul Local supune la vot validarea mandatului de
consilier pentru dl. Bradeanu Adrian.
Consiliul Local Murfatlar constata dobandita calitatea de consilier local al dlui
Bradeanu Adrian ca urmare a depunerii juramantului prevazut de lege.
Dl. consilier Bradeanu Adrian va face parte din comisia nr. 1 pentru dezvoltarea
economico – sociala , buget – finante , administrarea domeniului public si privat , agricultura ,
gospodarie comunala.
Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.

3.
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
inchiriere nr. 4198 din 05.08.2015 incheiat cu CMVI dr. Cazan Beatris Loredana;
Avand in vedere cererea :
- dnei Cazan Beatris Loredana, reprezentant al CMVI dr.Cazan Beatris Loredana si
inregistrata la Primaria oras Murfatlar cu nr. 4379/03.07.2019, solicita prelungirea termenului
contractului de inchiriere nr. 4198/05.08.2015, pentru spatiul cu alta destinatie decat locuinta in
suprafata de 29,74 mp, situat in oras Murfatlar, str.Aleea Lalelelor nr.1,judetul Constanta, folosit
pentru activitati sanitar veterinare.
Obligaţiile contractuale ale pãrţilor precum şi celelalte prevederi cuprinse in capitolele
de la I pânã la XI inclusiv din contractul iniţial işi menţin valabilitatea şi aplicabilitatea in
condiţiile actului adiţional privind prelungirea valabilitaţii contractului de inchiriere.
Toate obligatiile financiare si contractuale-spatiul inchiriat este folosit in conditiile si
scopul pentru care i-a fost inchiriat, sunt indeplinite, motiv pentru care se propune spre
dezbatere si aprobare Consiliului Local Murfatlar prelungirea valabilitatii contractului de
inchiriere nr.4198/05.08.2015 pe o perioada de 1 an, incheiat intre Oras Murfatlar in calitate de
locator si CMVI dr.Cazan Beatris Loredana in calitate de locatar.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii
nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.
Analizând cererea:
1. Dnei Petrescu Ioana, domiciliată în Orașul Murfatlar, str. Mihai Eminescu , nr. 7,
jud. Constanţa, inregistrată la Primăria oraş Murfatlar cu nr. 4176/25.06.2019;
Cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al Oraşului Murfatlar, ca urmare a
dobândirii unor imobile, s-a constatat următoarele:
A) Conform actului de vânzare-cumpărare autentificat in 1963 la Notariatul de Stat al
Raionului Medgidia domnul Anton Gheorghe și doamna Anton Maria au dobândit imobilul situat
în orașul Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 5 format din teren în suprafață de 1800 mp și
construcții. Prin actul de donație autentificat cu nr. 7786/01.09.1981 domnul Anton Gheorghe și
doamna Anton Maria au donat Statului Roman terenul în suprafață de 250 mp(care facea parte
din suprafața totală de 1800mp).
Conform Certificatului de moștenitor nr.127 din 22 .08.1997 de pe urma defunctului Anton
Gheorghe, doamna Anton Maria(soție ) și doamna Petrescu Ioana(fiica) au dobândit imobilul

situat în orașul Murfatlar, str. Mihai Eminescu, nr. 5 format din teren în suprafață de 1550 mp și
construcții.
Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2676/22.08.1997 doamna Anton
Maria și doamna Petrescu Ioana au vândut soților Marcu Romeu și Marcu Elena imobilul situat
în str. Mihai Eminescu nr. 5 în suprafață indiviză de 200mp (203.97 mp rezultați din măsuratori)
și construcția ce se află pe teren(face parte din suprafața de 1550 mp).
Prin contractul de vanzare cumparare nr. 1573/09.09.1999 Marcu Romeu și Marcu Elena
vând domnului Denisiuc Mihail imobilul situat in str. Mihai Eminescu nr. 5 in suprafață de 200
mp(203,97 mp rezultați din măsurători) și construcția ce se află pe teren.
Prin convenția de partaj voluntar pentru ieșirea din indiviziune autentificată cu nr. 1810 din
22.10.1999 doamna Anton Maria și doamna Petrescu Ioana ies din indiviziune cu domnul
Denisiuc Mihail pentru imobilul situat în str. Mihai Eminescu nr. 5 in suprafață de 200
mp(203,97 mp rezultați din măsurători) și construcția ce se află pe teren.
Doamnele Anton Maria și Petrescu Ioana au rămas în proprietate cu terenul în suprafață de
1350 mp (1.355,88 mp rezultați din măsurători ) și construcția situat pe str. Mihai Eminescu nr.
5.
Prin certificatul de moștenitor nr. din data de 09.02.2000 de pe urma defunctului Denisiuc
Mihail rămane moștenitor doamna Gașpar Saveta pentru imobilul situat în str. Mihai Eminescu
nr. 5 în suprafață de 200 mp(203,97 mp rezultați din măsurători) și construcția ce se află pe teren.
Aceasta vinde la rândul său imobilul situat in str. Mihai Eminescu nr. 5 in suprafață de 200
mp(203,97 mp rezultați din măsurători) și construcția ce se află pe teren domnilor Filip Maria și
Filip Vasile conform contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 968 din 08.06.2000. Prin
contractul de vânzare cumpărare nr. 1452 din 11.09.2000 domnii Filip Vasile și Filip Maria vând
soților Simion Gheorghe și Simion Ana imobilul situat in str. Mihai Eminescu nr. 5 in suprafață
de 200 mp(203,97 mp rezultați din măsurători) și constructia ce se află pe teren. Prin contractul
de vânzare cumpărare nr. 240 din 22.02.2001 sotii Simion Gheorghe si Simion Ana vând
imobilul situat in str. Mihai Eminescu nr. 5 in suprafață de 200 mp(203,97 mp rezultați din
măsurători) și construcția ce se află pe teren doamnei Predescu Maria.
Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1811/22.10.1999 doamnele Anton Maria și
Petrescu Ioana au vândut soților Coșbâc Mihai și Coșbuc Alexandra imobilul situat pe str. Mihai
Eminescu nr. 5A compus in suprafață de 741,24 mp care făcea parte din terenul în suprafata de

1.350 mp și construcțiile. Restul suprafetei de 614,64 mp rămân in proprietatea doamnelor Anton
Maria și Petrescu Ioana.
De asemenea, Coșbâc Alexandra a vândut doamnei Diamancea Ecaterina imobilul situat în
orațul Murfatlar, str. Mihai Eminescu nr. 5A, conform contract de vânzare-cumpărare cu clauză
de întreținere și habitație viageră nr 543/01.04.2005 rectificat prin nr. 991/16.05.2005.
Restul suprafeței de teren 614,64 mp care rămân in proprietatea doamnelor Anton Maria și
Petrescu Ioana conform contractul de vânzare-cumpărare nr. 1811/22.10.1999 se va inscrie în
nomenclatorul stradal pe str. Mihai Eminescu, nr. 5 B, Orașul Murfatlar, Jud. Constanța;
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru al 4-lei an de
sustenabilitate al Proiectului “Creare Centru National de Informare si Ptomovare Turistica in
Localitatea Murfatlar” (CNIPT) Cod SMIS 48475;
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Murfatlar a derulat Programul operațional regional
2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul major de
intervenție 5.3 -Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii
atractivității României ca destinație turistică; Operațiunea Crearea Centrelor Naționale de Informare și
Promovare turistice (CNIPT) și dotarea acestora Cod SMIS 48475.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de informare a turiștilor ce vizitează
orașul Murfatlar și a tour-operatorilor, și presupune o serie de activități susținute prin care se asigură
vizibilitatea ofertei ca și destinație turistică.
Conform Contractului de finanțare nr.5032/26.02.2015 UAT Orașul Murfatlar are obligația
sustenabilității proiectului pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia. Perioada de raportare al
celui de-al 4-lea an de sustenabilitate se finalizează la data de 26.12.2019.
Activitătile vizate în fiecare an după finalizarea proiectului sunt:
 Editarea materialelor de promovare pe suport de hârtie ( pliante, flyere, afișe),
 Participarea la târguri de turism pentru promovarea obiectivelor turistice,
 Organizarea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional și de activități generale de
marketing intern și extern cu rol de creștere a circulației turistice locale și regionale.
 Sustenabilitatea Centrului Național de Informare și Promovare turistică prin plata salariaților și a
furnizorilor de servicii.
Având în vedere cele expuse mai sus, se propune spre aprobare Consiliului Local al orașului
Murfatlar suma 100.000 lei necesară sustenabilității proiectului ,,Creare Centru Național de Informare și
Promovare Turistica in localitatea Murfatlar” (CNIPT) Cod SMIS 48475.
Se supune la vot , si rezultatul votului fiind de 8 voturi pentru si 7 voturi impotriva. Acest
punct nu a trecut intrucat nu s-a indeplinit numarul de cvorum al voturilor.
6.
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria orasului Murfatlar pe
semestrul I al anului 2019;

In conformitate cu prevederile art.40 al.2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizata, art.29, alin.1 din HG
nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si
actualizata, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul aparatului de specialitate al
primarului orasului prezinta semestrial consiliului local un raport care contine date referitoare la
activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap care contine urmatoarele date:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihna;
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
4. Numarul de controlale efectuate si problemele sesizate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, serviciului de asistenta sociala de la nivelul autoritatii publice locale îi
revine rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atributiilor si obligatiilor ce revin asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav.
In vederea ameliorarii situatiei persoanelor cu handicap grav, asistentii personali au
obligatia acordarii unor ingrijirii speciale adaptate fiecarei situatii in parte, prin satisfacerea
nevoilor fizice, personale, sociale si spirituale de care au nevoie, indiferent de varsta acestora.
Ingrijirile astfel acordate trebuie sa permita persoanelor cu handicap grav sa isi valorifice
potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional, in pofida handicapului de care sufera, care sa
conduca la imbunatatirea situatiei acestora si la integrarea lor in familie si societate.
Tinand cont de aceste aspecte la sfarsitul semestrului I 2019, serviciul de asistenta sociala
raporteaza urmatoarele:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali:
La data de 30.06.2019 în evidentele noastre figureaza un numar de 42 persoane cu
handicap grav care beneficiaza de personal angajat în baza unui contract individual de munca si
un numar de 30 persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatia lunara.
In perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 au fost încheiate un numar de 5 contracte
individuale de munca pentru bolnavi cu handicap grav care au fost supusi revizuirii medicale si
care au beneficiat în continuare de asistent personal.
In evidentele noastre la sfarsitul semestrului I 2019 figureaza un numar de 53 persoane
adulte cu handicap grav si un numar de 19 minori.
Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii sunt: Tetrapareza si parapareza spastica,
hidroencefalopatie infantila, autism si retrad psihic, epilepsie, sindrom Langdon Down, infectie

HIV_SIDA.
La adulti cu handicap cele mai intalnite afectiuni sunt: dementa senila, sindromul
Alzheimer, epilepsie, accidentul vascular cerebral;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de
odihna.
Referitor la acest aspect precizam faptul ca pe raza orasului nostru nu sunt înfiintate si nu
functioneaza Centre de gazduire tip respiro. Intrucat nu sunt conditii de înlocuire a asistentului
personal pe perioada concediului de odihna si nu exista posibilitatea gazduirii bolnavului, s-a
luat masura legala de acordare pentru persoana cu handicap grav sau reprezentantului sau legal
a unei indemnizatii in cuantum egal cu salariul net al asistentului debutant cu studii medii din
unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar
La sfarsitul semestrului I 2019, aceasta indemnizatie a fost acordata unui numar de 42
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti
Precizam ca in conformitate cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata si actualizata, asistentii
personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator.
In semestrul I 2019 nu a fost organizata aceasta forma de instruire
4. Numarul de controale efectuate si problemele sesizate:
Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite
obligatiile contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare..
In cursul semestrului I 2019 au fost verificate la domiciliu un numar de 42 cazuri fara a
se constata probleme deosebite.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap;
In vederea efectuarii unor investigatii medicale de specialitate, cu un grad ridicat de
complexitate sau pentru efecuarea unor operatii medicale nu au fost acordate ajutoare de urgenta
unor familii in care exista un bolnav cu handicap grav.
Au fost acordate abonamente de calatorie pentru deplasarea bolnavilor si însotitorilor
copiilor bolnavi în vederea efectuarii procedurilor de fizioterapie în unitatile medicale
specializate la solicitarile asistentilor personali pentru 12 cazuri.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
7.
Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de distributie gaze naturale in ORASUL MURFATLAR si
localitatea apartinatoare SIMINOC.
Prezentul obiectiv de investitii prezinta principalele caracteristici si indicatori tehnico-

economici ai investitiei rezultati in baza solutiilor tehnice propuse pentru asigurarea utilizarii
rationala si eficienta a cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor populatiei si operatorilor
economici din zona legata de alimentarea cu gaze naturale a unitatii administrativteritoriale. Situatia actuala de alimentare cu combustibil a locuintelor neracordate Ia o
reteaua de distributie gaze naturale, implica depozite de combustibili solizi (lemne,
carbuni), aprovizionarea cu butelii cu gaz lichefiat si consumul de energie electrica (plite,
radiatoare). Aceste solutii implica preturi de cost foarte mari pentru populatia din zona, si
asa saraca in procent de aproximativ 90%(ex.:aproximativ 550 lei/tona de lemne), pentru
asigurarea incalzirii locuintelor, precum si pentru prepararea apei calde menajere
(incarcarea facturilor de energie electrica cu consumurile boilerelor electrice), precum si
solutii alternative foarte costisitoare pentru asigurarea continuitatii procesului de productie
al operatorilor economici din zona .
Data fiind situatia dificila creata Ia aprovizionarea cu butelii de aragaz si necesitatea
reducerii Ia minim a taierilor de Iemn din paduri din motiv de protectie a acestora, nu se poate
asigura in gospodarii un minim de confort termic necesar unui trai civilizat, iar operatorii
economici din zona se confrunta cu dificultati majore in asigurarea procesului de productie. In
plus utilizarea combustibililor (lemne, carbuni) creeaza poluarea mediului.
Amplasarea geografica si conditiile climatice
disfunctionalitati in aprovizionarea cu combustibil.

din

zona,

provoaca
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In aceasta situatie este necesara, utila si posibila demararea investitiei pentru infiintarea
distributiei de gaze naturale in ORASUL MURFATLAR si localitatea apartinatoare
( SIMINOC) , Judet CONSTANTA .
Aceasta prezinta urmatoarele avantaje:
-

grad sporit de confort
reducerea substantiala a cheltuielilor pentru incalzire si preparare hrana
reducerea poluarii mediului
extinderea initiative private
stimularea micilor intreprinzatori
crearea de noi locuri de munca prin atragerea investitorilor care sunt in
cautare de locatii
impozite si taxe locale moderate si cu acces la utilitati.

Profilul de activitate al investitiei este de deservire a populatiei, prin asigurarea
alimentarii cu gaze naturale in conditii igienice, economice si de siguranta.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare privind stabilirea unui drept de folosinta pentru un teren in favoarea SC EDistributie Dobrogea SA.
Având în vedere contractul pentru finanţarea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie de
interes public înregistrat la primăria oraşului Murfatlar sub nr. 3658/06.06.2019, încheiat între
SC E-Distribuţie Dobrogea SA şi oraşul Murfatlar;
-adresa nr. 217554/02.07.2019, înregistrată la Primăria oraşului Murfatlar sub nr.
4345/02.07.2019, SC E-Distribuţie Dobrogea SA solicită stabilirea unui teren pentru amplasarea

postului de transformare.
a) Datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia
- suprafaţa de teren pe care se va amplasa postul de transformare face parte din strada
Stadionului, nr. cadastral 104836, suprafaţă 4288 mp, sat Siminoc, oraşul Murfatlar, jud.
Constanţa;
- în conformitate cu HCL nr. 78/30.07.2018 privind aprobarea actualizării inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Murfatlar, poz. 142, valoarea de inventar a
străzii Stadionului, în suprafaţă de 4287,86 mp, sat Siminoc, oraş Murfatlar este de 743.595,00
lei;
Pentru amplasarea PTA-ului trebuie să se respecte reglementările legale cu referire la
zona de protecţie pentru posturile de transformare (distanţa faţă de construcţii conform PE 101A,
acces din domeniul public).
b) Destinaţia bunului
- pe teren se va amplasa un post de transformare (amprenta la sol a fundaţiei stâlpului
este de 1,1x1,1 mp), în cadrul obiectivului de investiţie ,,Extindere reţele interes public, zonele C,
D şi E, sat Siminoc, oraş Murfatlar, jud. Constanţa” (str. Stadionului, str. Privighetorii, str.
Intrarea Privighetorii, Intrarea Privighetorii, str. Răsăritului colţ cu Privighetorii);
c) Durata pentru care se acordă folosinţa gratuită
Durata pentru care se acordă folosinţa gratuită este perioada de existenţă a postului de
transformare.
d) Termenul la care se va realiza predarea – primirea materială a bunului
Termenul la care se va realiza predarea – primirea materială a suprafeţei de teren
necesară amplasării postului de transformare este de maxim 30 de zile de la emiterea Hotărârii
Consiliului Local.
e) Obligaţiile instituţiei de utilitate beneficiară
Obligaţiile S.C E-DISTRIBUŢIE Dobrogea S.A decurg din prevederile Legii nr.
123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
f) Entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale
S.C E-DISTRIBUŢIE Dobrogea S.A, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a
energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru.
Se mentioneaza ca in a 2 –a saptamana din august comisiile 1 si 3 se vor intruni la ora
16.00.
Dl. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,

SECRETAR GENERAL,

PANA IONEL

FLORIN VINTILA

INTOCMIT,
RIMBU LILIANA

