
             

             

           

PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  25.02.2021 

 

             In sedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa. 

            Sedinţa este deschisă de secretarul unităţii administrativ teritoriale care arată că membrii 

Consiliului local au fost convocaţi în sedinţă ordinară în conformitate cu prevederile art.134 

alin.(1) din OUG.nr.57/2019 prin dispoziţia primarului nr.46/19.02.2021 şi a convocatorului 

înregistrat cu nr.2031/19.02.2021. 

             In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 14 consilieri ce compun consiliul local 

sunt prezenţi un număr de 13 consilieri.Lipsește nemotivat dl.Daniel CRISTEA .Se constată că 

ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de lege, necesar desfășurării 

acestei.                        
                    La sedinţă participă:dl.primar Radu STANCU precum și un număr de 3 cetățeni : 

dl.Tronici Iulian din satul Postârnacu ,dl.Ghinea Cătalin și Ghinea Petruța din satul Ibrianu. 
             Dl. Radu STANCU – primarul comunei Corneşti  judeţul Dâmboviţa , este invitat ca în 

conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ ,să supună 

spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă -iniţiator primar: Radu 

STANCU; 

-Aviz consultativ: comisia nr. 2 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Comeşti,  

judeţul Dâmboviţa pentru perioada 2021 - 2027 -iniţiator primar: Radu STANCU. 

-Aviz consultativ: comisia nr. 1, comisia nr. 2, comisia nr. 3 

3. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor  

păşuni ce aparţin domeniului public al comunei Comeşti, crescătorilor de animale persoane fizice 

sau juridice având animale înscrise în RNE -iniţiator primar: Radu STANCU. 

-Aviz consultativ: comisia nr. 1, comisia nr. 2 

4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării  

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadm pentm achiziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru demlarea 

măsurilor educative, la nivel local -iniţiator primar: Radu STANCU 

- Aviz consultativ : comisia nr.l,comisia nr.2, comisia nr. 3. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Comeşti în  

comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al 

comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa - iniţiator primar Radu STANCU 

- Aviz consultativ : comisia nr.2. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAŢIEI DE  

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ « MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL 

DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA»,, -iniţiator primar -Radu STANCU . -Aviz 

consultativ: comisia nr. 1, comisia nr. 2. 

7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  

al domnului BADEA Nicolae-Marin. 

-Aviz consultativ: comisia nr. 2 

8. Solicitarea nr. 1374/04.02.2021 a dnei Ghergoiu Gica administrator al SC Ghecosflor 

Com SRL. 

9. Interpelări, întrebări, petiţii şi alte probleme diverse. 

       



          Se propune suplimentarea ordinii de zi cu : proiectul de hotărârea privind aprobarea 

completării art.20 din Statutul –cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 

Constanța. 

           Secretarul face cunoscut consiliului local ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.136  

alin.(8) iar proiectele de hotărârii pot fi supuse dezbaterii. 

           Deasemenea se amintește consilierilor locali prevederile art.228, alin.(1) în sensul că sunt 

obligați de a anunța la începutul sedinței consiliului local dacă există un interes personal pe care 

îl au la adoptarea unor hotărârii , anunț care se consemnează în procesul verbal al sedinței.          

           Nu sunt înregistrate anunțuri,astfel că dl.Radu STANCU- primarul comunei , supune la 

vot proiectul ordinii de zi. 

         Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

         Ca urmare a votului proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Se solicită ca în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și (4) din OUG nr.57/2019   să 

se facă propuneri pentru alegerea presedintelui de ședință .   

         Domnul Ion CRISTEA  –propune pentru președinte de ședință pe doamna Ioana CRUDU 

Ioana. 

         Doamna Ioana CRUDU propune pentru președinte de ședință pe dl. Gabriel ION . 

         Dl.Ion  BURLACU propune pentru președinte de ședință pe dl. Marian PUȚARU. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

        Se supune la vot prima propunere.Ca urmare a votului se constată că doamna CRUDU a 

fost aleasă președinte de sedință cu un număr de 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă ,proiectul 

de hotărâre devenind hotărârea nr. 6/25.02.2021. 

         Se dă cuvântul secretarului general al comunei spre a  supune la vot procesul verbal al 

şedinţei anterioare în condițiile art.138 alin.(15).         

         Supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

         Se trece la  primul punct  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei Comeşti, judeţul Dâmboviţa pentru perioada 2021 - 

2027 -iniţiator primar: Radu STANCU ,și se dă cuvântul initiatorului. 

         După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

         Dl. Constantin -Adrian ION - ”strategia nu este actualizată, exemplu :sunt trecuți vechii 

consiliei locali la pag.131” și sunt mai multe neconcordanțe. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

         Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre .Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Comeşti, judeţul Dâmboviţa 

pentru perioada 2021 - 2027,a fost aprobat respinsa cu  unanimitate de voturi pentru a fi 

actualizată corespunzător .   

        Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind iniţierea 

procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unor păşuni ce aparţin domeniului public al 

comunei Comeşti, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în 

RNE -iniţiator primar: Radu STANCU și se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

       După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate.  

        Se solicită înscrieri la cunânt. 

        Dl.CRĂCIUN – ce fel de licitație este ?ce se oferă pentru crescători de oi și capre? 

        Dl.GHEORGHE –crescătorii de oi si capre trebuia să se înscrie la licitație în anul 2018 când 

s-a închiriat pășunea la Ibrianu iar la Ungureni nu corespunde ,au crescut tufe…. 

        Dl. IONESCU- islazul trebuie porționat…… 



        Dl.primar- suprafața de islaz este mai mică decât numărul de animale,cum să fie porționat, 

când unii cetățeni au o singură vacă ,iar islazul trebuie împrejmuit?! 

        Dl. Cătălin GHINEA – pentru obținerea suvenției de APIA trebuie să ai mai mult de trei 

hectare personal poate să se înscrie la licitație pentru islazul liber de la Frasinu. 

         Dl.IONIȚĂ – cetățenii nu au declarat animale la registrul agricol. 

         Dl.primar islazurile care nu corespund se vor curăța de către primărie. 

         Dl.BURLACU- la Postârnac sunt niște ciobani care pășunează de mai mulți ani, să fie scoși 

afară dacă nu vin la licitație. Pentru sedința viitoare va aduce niște oamnei care au teren acolo iar 

cei care pășunează și nu se înscriu la licitație să fie scoși afară. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

         Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

         Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind iniţierea procedurii de 

închiriere prin licitaţie publică a unor păşuni ce aparţin domeniului public al comunei Comeşti, 

crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE, a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.7/25.02.2021.    

           Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru demararea măsurilor educative, la nivel local și se dă cuvântul să prezinte 

materialul inițiatorului. 

        După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Doamna CRUDU-este de acord cu materialul prezentat , achiziția să se facă de către 

Consiliul Județean. 

         Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

          Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre .Ca urmare a votului se constată că proiectul de  

hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadm pentm achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru demlarea măsurilor educative, la 

nivel local ,a fost aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.8/25.02.2021 . 

          Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Comeşti în comisia de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa – și se dă 

cuvântul inițiatorului proiectului. 

          După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

           Dl. Ion BURLACU propune pe dl. Marian PUȚARU. 

           Doamna Ioana CRUDU propune pe dl. Gabriel ION. 

           Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 

           Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

           Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

          Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind  desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Comeşti în comisia de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al comunei CORNEŞTI judeţul Dâmboviţa a fost aprobat cu 

11 pentru și două abținere, s-au abținut dl.Stuparu și dl.Dan Victor, proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr.9 /25.02.2021  . 



         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ 

MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„– și 

se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

      După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

        Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

       Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind  aprobarea cotizaţiei datorată 

la ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI 

INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„   a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.10 /25.02.2021  . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului BADEA Nicolae-Marin și se dă 

cuvântul inițiatorului proiectului. 

      După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizul  comisiei de 

specialitate nr.2 după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

        Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

       Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier local al domnului BADEA Nicolae-Marin a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.11 /25.02.2021  . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

completării art.20 din Statutul –cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 

Constanța – și se dă cuvântul inițiatorului proiectului să-l prezinte. 

      După prezentarea materialului se dă cuvântul pentru a prezenta avizele  comisiilor de 

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

        Metoda de vot este :vot individual , deschis prin ridicarea mâinii. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

       Ca urmare a votului se constată că proiectul de hotărâre privind aprobarea completării art.20 

din Statutul –cadru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi , proiectul de hotărâre devenind hotărârea nr.12 /25.02.2021  . 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi:   
          - Solicitarea nr. 1374/04.02.2021 a dnei Gica GHERGOIU administrator al SC Ghecosflor 

Com SRL- și se dă citire acestei. 

          Inscrieri la cuvânt: 

          Dl.Gabriel ION – să se ia relații de la Compartimentul urbanism, dacă se poate sau nu , din  

câte își aminteste este vorba ca pe partea aceia de drum să treacă conductele de gaze și apă , a 

văzut că deja s-a construit cu BCA și i s-a spus că are aprobare de la primărie, nu dă nume și 

prenume. 

           Dl.STUPARU – prin construcția teresei se obstrucționează viziblitatea în intersecție. 

           Dl.Constantin- Adrian ION – nu are cum să obțină aprobare ... 

           Dl. BURLACU –dacă vine o masină de tonaj dinspre Ploiesti .....cineva va da cu 

subsemnatul în cazul unui accident!!!...........  

           Dl. Gabriel ION – nu avea rost să fie pusă în discuție , s-a pus căruța înaintea cailor..... 

           Dl.primar – ne vom documenta si vom veni cu propuneri. 



 1.Interpelări, întrebări, petiţii şi alte probleme diverse. 

 I se acordă cuvântul dlui Tronici :dorește să tragă un semnal de alarmă .Zona  Postârnac a  

fost ,evitată de investiții , drumul spre Băltiță s-a degradat și s-a gândit să comunice dlui primar 

acest lucru , nu acuză pe nimeni dar dorește să aducă la cunoștință acest lucru.Toate comentariile 

apărute pe facebuk și le-a asumat, însă nu jignește pe dl.ȘERBAN ,comparativ cu celelalte sate 

nu știe cum să catalogheze , crede că s-a rămas la anul 2000,sanțurile sunt necurățate ,etc.... 

           Dl.ȘERBAN – în anul 2000 nu exista gaze ,iluminat , biserică , scoli reablitate , serviciu 

de evidență persoane  ,11 km de asfalt pe câmp și multe altele pe care nu le cunoaște....îi pare rău 

să-l contrazică pe dl.Tronici........ 

           Dl. Gabriel ION – trebuie tinut cont că sunt 10 sate........ 

           Dl.STUPARU – mai prost de atât este la intersecția de la Frasinu ... nu ai ce să ocolești..... 

          Dl.primar a solicitat de la birou de la urbanism  informații care au ajuns mai greu ... însă 

imediat ce vremea va permite se va face o reabilitare ....ține să menționeze că nici satul 

Bujoreanca nu are biserică , nu are gaze ,canalizare , si sunt și străzi neasfaltate, deasemnea la 

Cătunu –linia Morii, sunt lucruri importante de făcut la nivel de comună ....cunoaște aceste 

lucruri. La Crivăt se solicită limitatoare de viteză ... 

          Dl.IONESCU drumul a fost construit pentru tonaj greu ..... 

            Se crează dezordine .... doamna Crudu solicită să se restabilească liniștea. 

          Dl.BURLACU –și la Postârnac este aceiasi situație ,organele de politie în special poliția 

rutieră  să stea acolo  , nu aiurea.......... 

          Dl.IONIȚĂ – dl.Rafael -șeful de post a spus că nu are oameni , iar polițianațională nu se 

subordonează ..... 

           Doamna CRUDU întreabă dacă dl.Tronici este mulțumit de răspunsuri .... 

          Dl.Primar se va ocupa în prima jumătate de lună să reabiliteze însă trebuie știut că  sunt și 

alte probleme importante.......... 

          Dl.TRONICI – nu s-a luat nici o măsură , comunicare între localnici și primărie.....de fapt 

nu este........ 

           Dl.Primar se va ocupa imediat ce vremea va permite. 

          Dl. BURLACU – solicită să se răspundă la sedința următoare ,astfel va solicita aplicarea 

art.162 din Codul administrativ: 

           -Nr.bazinelor piscicole la Cornești,proprietarul acestora,modul de dobândire ,dacă s-a 

făcut plată și al cui este terenul. 

           Dl.primar – poate să răspundă și acum ,a făcut deja corespondență cu ANPA ,bazinele 

sunt ale ADS   sunt cca.192 ha din care și stuf, sunt în administrarea ANPA , iar aceștia au 

concesionat unei societăți pe 49 de ani și plătrește redevență.Societatea care are concesionarea 

plătește la primărie doar impozit pentru spectacol și agrement. Din punctul dumnealui de vedere 

cei care administrează bălțile nu-și respectă contractul , au lăsat să crească stuful și chiar arbuști . 

A dat documentele dlui avocat care reprezintă instituția să studieze documenetele  și va informa. 

            Dl. Ion CRISTEA – s-a făcut curat la Crivăț? 

            Dl.primar – nu s-a făcut , a făcut adrese la căruțași  iar poliția locală le-a înmanat, li s-a 

spus că li se vor confisca atelajele. 

            Dl. Gabriel ION –chiar este o problemă ... 

            Dl.primar - a găsit o soluție..... are cele 8 tomberoane a câte 1000 litri acesta pot fi date  

pentru colectare gunoi urmând a se lua legătura cu societatea de salubritate, cotracost să vină să 

le ridice. 

            Pentru viitor va încerca achiziționarea unei tocători de crengi însă va analiza dacă ne 

putem permite. 

             Dl.BURLACU – la Postârnac transformatoul electric este pe o proprietate privată  și în  

 

 



cazul în care se sunt deranjamente nu se poate intra pentru că proprietarul nu este prezent și nu 

lasă cheia. 

           Dl.Primar va discuta cu electrica să mute stâlpul. 

          Dl.BURLACU se fac cererii la primărie care sunt de comptența Consiliului local, 

problema angajărilor  să fie adusă la cunoștiință consiliului local, pentru că sau mai făcut 

angajări, aceștia fiind simpatizanți ai unui anumit partid, referitor la buldoexcavator – cine se 

folosește de acesta ? pentru că se cam duce la numite persoane ..... dacă se poate închiria? 

          Dl.GHEORGHE – din suma de 4 miliarde care au fost repartizați ,ce s-a făcut cu ei să se 

spun la sedința următoare.A solicitat să fie mutată pubela de la Ungureni pentru că a găsit 

cetățeni din alte localități ducând gunoi acolo, s-a luat măsuri? 

           - Pentru scoala Frasinu să se monteze limitatoare de viteză pentru reducerea vitezei și 

marcare trecere de pietoni. 

           - în legătură cu buldoexcavatorul se poate lua o hotârâre pentru închiriere sau face 

confuzie?! 

          Dl.ȘERBAN – este achiziționat prin fonduri europene ,nu se poate face prestații la 

populație. 

          Dl.DAN – ce se spune despre canalizare? 

          Dl.primar- nu știe dacă este greșeala executantului sau a proiectantului însă racodarea s-a 

făcut la 220KW și nu la 280KW cât ar fi trebuie pentru  pompe, astfel că nu știe exact cât va 

dura. 

          Dl.ION Gabriel – oamenii așteaptă canalizarea, decât teren de sport mai bine canalizare. 

          Dl.primar chiar astăzi a semnat o adresă prin care solicită constructorului să suplimenteze 

perioada de garanție cu 6 ani având în vedere că  nu a executat lucrarea la termen , lucrarea 

începută în 2012 și  trebuia terminată în 2014 .  

          Dl.ȘERBAN – nici ministerul nu a alocat banii la termen de aceia s-a prelungit atât de 

mult. 

          Dl.IONIȚĂ – are probleme cu unii salariați care nu îi pun la dispoziție anumite 

documente......... se creează gălăgie .....mai mulți consilieri întreabă despre cine este vorba , 

dl.BURLACU, dl. Adrian ION, doamna CRUDU, dl.PUȚARU și alții ....... doamna președinte 

de ședință solicită să se facă liniște. 

          Dl.IONIȚĂ răspunde:–despre doamna NEAGU, tot ce cere nu i se dă...., a cerut actele de 

lichidare CAP Frasinu .... 

          Dl.primar a solicitat dlui avocat să studieze actele și să promoveze o actiune , terenul 

trebuia să fie al comunei....... 

          Dl. Gabriel ION – solicită să fie informat cu privire la cererile depuse conform legii nr. 

231/2018. 

          Dl.IONIȚĂ – s-au alocat bani europeni pentru cadastrare , dorește să stie ...... să i se atragă 

atenției doamnei Cristina  NEAGU...... 

           Dl.ION Gabriel daca s-a făcut cadastrare ,unde s-a făcut... 

          Domnul PUȚARU – a făcut o propunere pentru un teren de fotbal  la Bujoreanca , ce s-a 

făcut ? 

          Dl.Primar a solicitat la Inspectoratul Școlar și i s-a răpuns că nu se poate construi în curtea 

gradiniței Bujoreanca . 

           Dl.PUȚARU dar la Crivăț de ce s-a putut?! 

           Dl.primar – acolo nu este funcțională Școala. 

           Dl.Putaru – despre gaze ce se spune ? 

           Dl.Primar- există posibilitatea extinderii, numai în satele unde există rețea iar la 

Bujoreanca a solicitat punctul de vedere, să vedem dacă este acoperit tot satul iar când vine 

răspunsul va informa. 



             Dl. ȘERBAN – SF-ul este pentru tot satul. 

             Dl.PUȚARU – la Bujoreanca pomii de pe marginea drumului au acoperit drumul. 

             Dl.Primar :-a început să se taie pomii de la Postârnac , Frasin și va continua, însă nu prea 

avem cu cine, nu sunt muncitori ... 

             Dl.ȘERBAN- pe drumurile județene trebuie să facă județul , nu noi.... 

             Dl.PUȚARU – iluminatul public s-a legat de Cojasca... 

             Dl.Primar – da ,proiectul este mai vechi... 

             Dl. Victor DAN – nu vede rostul liniei continuue la Profii.... 

             Dl.ȘERBAN- s-a făcut adresa la drumurile naționale și nu s-a dat acceptul .... 

             Nu mai sunt înscrieri la cuvânt,drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                        Ioana CRUDU                                           Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  


