
PROCES VERBAL 

Incheiat astăzi  09.02.2022 

 

        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.53/03.02.2022 şi a invitației 

înregistrată cu nr.1497/03.02.2022. 

        In urma  apelului nominal a rezultat că din cei 15 consilieri ce compun consiliul local sunt 

prezenţi un număr de 13 consilieri locali. Lipsesc : dl. Ioniță Gheorghe și dl.Ion Adrian 

Constantin. Se constată că ședința este legal constituită și este asigurat  cvorumul prevăzut de 

lege, necesar desfășurării acestei .                        
               La sedinţă participă:dl.primar Radu STANCU, doamna Elena Chiriță și doamna Costache 

Carmen-consilieri în cadrul Compartimentului financiar contabilitate și doamna Rujoiu Mare 
Mădalina-Elena-consilier în cadrul Compartimentului achiziții publice și proiecte precum și 
dl.Nae Constantin cetățean din satul Cornești. 
       Dl. Radu STANCU – primarul comunei Corneşti  judeţul Dâmboviţa , este invitat ca în 

conformitate cu prevederile art.135 alin.(7) din Ordonanța de Urgentă   a Guvernului  nr. 

57/2019 Codul administrativ, să supună spre aprobare proiectul  ordinii de zi :     

      1.- Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările 

sedințelor Consiliului local în perioada februarie 2022-aprilie 2022- iniţiator primar Radu 

STANCU; 

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

     2 .- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 - iniţiator primar 

Radu STANCU; 

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

      3.-  proiect de hotărâre privind  initierea procedurii de închiriere a unor suprafeţe de  păşune 

ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti crescătorilor de animale persoane fizice sau 

juridice având animale înscrise în RNE pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

      4.- proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială 

de salubrizare pentru anul 2022- iniţiator primar Radu STANCU; 

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

      5.- proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial 

pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna Cornești, județul Dâmbovița” - 

iniţiator primar Radu STANCU; 

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

      6. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse.  

        Deasemnea propune suplimentarea ordinii de zi cu : 

         1.Proiect  de hotărâre privind modificarea anexei 1 -cerere de finanțare  aprobată la art.1  

din  Hotărârea Consiliului local Cornești nr. 73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de 

finanțare  și a  devizului general estimativ a obiectivului de investiţie  „AMENAJARE 

SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, 

CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”în 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”; 

         2.Proiect  de hotărârea privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ, 

a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții”Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul Ungureni comuna Cornești județul 

Dâmbovița și reabilitare drum de acces către pod” în cadrul Programului național de 

investiții „Anghel Saligny. 

         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, inclusiv 

suplimentarea propusă. 

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

se facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință .   

         Domnul Ioana CRUDU- propune pentru președinte de ședință pe dl. Ion CRISTEA. 

         Nu mai sunt alte propuneri. 

         Se supune la vot propunerea făcută. Ca urmare a votului se constată că dl.Ion CRISTEA 

este ales președinte de sedință cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr. 3/09.02.2022. 

        Dl.Ion CRISTEA este invitat să preia lucrările ședinței. 

       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  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului local pentru anul 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului și doamnei Elena 

Chiriță care  prezintă raportul de specialitate. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Crăciun – la investiții este prevăzut achiziționare unui camion  suma fiind 10000 lei, nu 

era mai bine achiziționarea unui tractor care putea fi adaptat pentru dezăpezire și astfel să nu mai 

plătim…?! 

- La cap.52.02 carburanți și lubrefianți 70000 lei  și 40000 lei pentru piese de  schimb, nu i se  

pare normal ......pentru poliție locală suma este mică, are nevoie de mai mult să se deplaseze în 

comună. 

       Dl.Primar – este doar o prevedere bugetară……. urmând dacă va fi o rectificare să se 

suplimenteze……..poate să cumpere o sărăriță……iar pentru achiziționare tractor s-a interesat la 

AFIR poate se va achiziționa cu fonduri nerambursabile. 

       Suma prevăzută pentru piese nu este mare, pentru reparația mașinii pentru școlari s-a cheltuit 

20000 lei, aproape mai mult decât valoarea ei. 

       Dl. Crăciun – la cap. 74.02 este prevăzută suma de 100000 lei pentru canalizare , de ce s-a 

mai prevăzut bani ?! 

       Dl.primar – pentru că sunt datorii de plătit….la constructor…. 

       Dl.Crăciun – ce măsuri a luat pentru recuperare sume?! A executat pe cineva ?! anul trecu s-

a aprobat scutirea de penalități , s-a încasat ceva? 

       Dl.primar – da, au mai venit cetățenii și au plătit…. 

       Dl.Crăciun la cap.67.02 și 84.02- alte cheltuieli …la ce se referă? Sumele sunt 

generoase……. 

       Doamna Chiriță – de la aceste capitole se plătește tot felul de cheltuilei care nu pot fi 

prevăzute acum și nu există articol bugetar……. 

       Dl.Crăciun – iluminatul public stradal –suma destul de mare la sfârșitul anului  …… 

       Dl.Primar- suma a fost încasată de la AFM pentru proiectul vechi de iluminat stradal, 

urmând să va propunem să mai extindem ………. 

       Dl.Crăciun – care sunt drumurile unde se vor mai face lucrării? la Ibrianu a rămas drumul tot 

plin de gropi…… 

       Dl.primar – a prevăzut sume pentru că nu se știe unde se vor mai strica drumurile ……. 

       Dl.Ion Gabriel – s-a citit însă nu sunt clare anexele…… 

       Dl.Burlacu – dl.Crăciun are dreptate …la alte cheltuielile nu se știe pentru ce ……nu era 

bine să se vină în consiliu local pentru fiecare cheltuială …?!  



       Doamna Costache – este doar o prevedere bugetară ……. 

       Se aud mai multe voci pro și contra ……nu se poate consemna……. 

       Dl.Burlacu – s-a plătit 60000 lei la SC Gradina Fermierului pentru dezăpezire …..cine a știu 

din consiliu local … ?! nu a fost nici un fulg de zăpadă …… 

       Dl.primar – se face mișto …cum nu a fost zăpadă în iarna 2020-2021? 

       Dl.Burlacu – nu a fost ….. 

       Dl. Ion Gabriel – nu a fost în legislatura trecută, a înțeles că a fost aprobată construirea unui  

dispensar ….este uimit de ce s-a mai învelit vechiul dispensar , scoala veche …..s-a cheltuit 

suma de 78000 lei…. ! 

       Dl.Primar- propune să se dărâme scoala veche de la Ibrianu …la Cătunu partea din spate a 

scolii vechi …. Scoala Ungureni – pentru că asta înțelege…….. 

      Dl.Ion Gabriel – lumea întreabă și nu știe ce să răspundă ….. 

      Dl.primar –întreabă :consideră că nu era necesar…..?!  

      Dl.Crăciun –cu privire la canalizare nu este corect fată de cetățeni să recepționeze ceva ce nu 

este funcțional …cine a fost în comisia de recepție ? 

      Doamna Carmen – se știe că lucrarea a fost recepționată având în vedere că de la AFM mai 

era de încasat o suma considerabilă ….eram obligați să facem recepția altfel trebuia să dăm banii 

înapoi……contractul era din 2012. 

       Dl.Crăciun- dirigintele de șantier trebuia tras la răspundere ….. 

       Dl.primar- se știe că suntem în litigiu cu SC CONII a depus documentația pentru avize la 

electrica , la apa…..iar dacă nu vom achita datoria ,vom plăti cu penalizării... deci mai mult. 

       Dl.Stuparu – cine a semnat recepția ?de ce ne mai ascundem ?! recepția nu se semnează în 

birou … 

       Doamna Crudu – trebuie transparență …. 

       Dl.Burlacu -de ce nu se spune că s-a achiziționat trei locuri de joacă pentru copii  ….cine din 

consiliu știe?! 

       Dl.Primar – da…. a achiziționat trei locuri de joacă ……pentru că pentru Grădinita Cornești 

este contract cu ministerul educației să doteze cu loc de joacă , iar acelea sunt foarte scumpe 

…..îi pare rău că a făcut ceva și nu le convine , și nu știe de ce ?! la biblioteca comunală tavanul 

a picat pentru că s-a infiltrat apa….de aceia a învelit școala veche…. 

       Dl.Ion Gabriel – trebuia să spună că este nevoit să schimbe tabla…….. … 

       Doamna Crudu – trebuie transparență , cu cine a lucrat ?…..trebuie să se știe….. 

       Dl.primar – în anul 2008 s-a reabilitat Școala Cornești , cine a făcut parte din comisia de 

recepție……și în anul 2012 s-a reabilitat Școala Cornești …să-i trage la răspundere … nu vreau 

să ne certăm,  ci să ne lămurim …. 

       Doamna Crudu- dorește să intervină ….dl.primar doamna Crudu să se înscrie la cuvânt …. 

       Dl.primar - îi este silă să mai facă ceva pentru că sunt persoane care nu stiu cât fac 2+2 ….și 

îl trag la răspundere .. 

       Doamna Crudu – nu trebuie să jignim … și nu îl critică nimeni … și pe altii i-au 

criticat….și-au însușit și au mers mai departe…… 

       Doamna Costache – se pot face cheltuieli fără prevedere ……aprobarea se dă pentru 

lucrările mari…. 

       Dl.primar – să vină la primăriei să se intereseze…… 

       D-na Crudu – se poate discuta și în consiliu…… 

       Dl.Puțaru – când s-a făcut drumul la Bujoreanca…. A fost întrebat de un cetățean  și nu a 

știu ce să răspundă…. 

       Dl.primar – dacă cineva vrea să voteze …să voteze ……. 

       Dl.Ion Gabriel – să fie și dl.viceprimar când se votează bugetul…… 

       Dl.primar – dl.viceprimar nu are nici o relevanță……dacă nu se votează va informa toti 

asistenții personali, asistați sociali că nu s-a votat bugetul …. 

       Dl.Ion Gabriel – să fim toți consilierii…….. 

       Dl.Crăciun – să se aprobe bugetul însă pe viitor să  fie informati cu ce se cheltuiește …. 



       Dl.Gheorghe – bugetul este foarte important, însă dacă se merge în continuare așa …….unui 

colegii din opoziție au lipsit în masă la adoptarea bugetului în mandatul trecut…lucrurile trebuie 

discutate să arătăm la oamenii că facem ceva……ca cetățean la canalizare se simte furat pentru 

că nu poate să folosească canalizarea… plătește vitanjatul …… 

       Dl.Crăciun – să lasăm mila si să trecem la executare……. 

       Dl.Burlacu – la Cătunu la TEBA dl.Dumitru avea de plată o suma mare, s-a făcut ceva?! 

       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, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2022  a fost respins. Au votat pentru 8 consilieri, se abțin 5 consilieri respectiv dl.Ion 

Gabriel , dl.Gheorghe Florin , dl.Burlacu Ion, dl.Puțaru Marian și doamna Crudu Ioana. 

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

procedurii de închiriere a unor suprafeţe de  păşune ce aparţin domeniului public al comunei 

Corneşti crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE 

pentru anul 2022 și se dă cuvântul să-l prezinte initiatorului. 

       După prezentarea materialului se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Crăciun Adrian – este o cauză pentru care nu avem venituri la bugetul local, anul trecu 

trebuia să se țină două ședinte pentru licitație, iar după aceia trebuie încredințare directă, nu s-a 

mai ținut, oricui îi convenea să dea chirie 200 lei/ha și să încaseze de la APIA 800 lei/ha. 

       Dl.primar – hotărârea consiliului a fost pentru licitație publică. 

        D-na Rujoiu- nu s-a mai prezentat nimeni….. 

       Secretarul general solicită cuvântul pentru a face precizări- pajiștile aflate in domeniul privat 

al comunelor pot fi închiriate prin  atribuire direct și numai asociatiilor crescatorilor locali, 

cooperativelor agricole locale, grupurile de producatori locali, persoanele juridice cu sediul 

social pe teritoriul localitatii, ori in cazul nostru pașunile sunt în domeniul public deci nu se pot 

atribui direct. 

       Dl.Crăciun- s-au făcut multe greșeli care trebuiau îndreptate… 

       Dl.Gheorghe Florin – un reprezentant al primăriei să-i informeze pe cetățeni, pentru că multi 

sunt în vârstă și nu au acces la mijloacele electronice. 

       Doamna Rujoiu – s-a făcut întodeauna afișare la sediu , pe site-ul instituției…. 

        Se solicită propuneri pentru comisia de licitație . 

        Doamna Crudu îl propune pe dl.Gheorghe Florin. 

        Dl.Gheorghe Florin îl propune pe dl.Ionescu Ion. 

        Dl.Crăciun Adrian îl propune pe dl.Burlacu Ion . 

        Dl.Cristea Ion îl propune pe dl.Stuparu Ion . 

        Se solicită propuneri pentru comisia de contestație. 

        Dl. Gheorghe Florin îl propune pe dl.Crăciun Adrian. 

        Doamna Crudu îl propune pe dl.Dan Victor. 

        Dl.Dan Victor o  propune pe doamna Crudu Ioana. 

        Doamna Crudu Ioana îl propune pe dl.Șerban Vasile. 

       Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, s-au propuneri. Supuse individual la vot propunerile au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

       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  initierea procedurii de 

închiriere a unor suprafeţe de  păşune ce aparţin domeniului public al comunei Corneşti 

crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE pentru anul 

2022 a fost aprobat cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind hotărârea 

nr.4 /09.02.2022 . 

   Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 

cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2022  și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 



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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

       Dl.Crăciun Adrian – trebuie avut în vedere problema tomberoanelor , la localitățile 

învecinate s-a terminat distribuirea și  la a doua rundă de tomberoane, iar la noi nimic….ce 

măsuri s-au luat ? 

        Dl.primar – s-au făcut adrese scrise , ce să facă mai mult, poate celelalte localități nu aveau 

datorii la ADI și este posibil să se fi ținut cont de gradul de încasare a taxei. 

        Dl.Ionescu – a fost cineva personal să vorbească cu ei ? 

        Dl.primar- a discutat cu ei nu a stat degeaba, a solicitat două habe și nu i-a dat nimic…… 

s-au făcut toate demersurile, să intrăm în legalitate. După ce vom plăti datoria , este convins că 

vom primi tomberoane. 

        Dl.Crăciun- problema să fie trecută la lista de priorități. 

        Dl.Gheorghe Florin- cei de la ADI au fost invitați în sedintele consiliului local , și au fost 

chiar deranjați ….solicită să se facă o diferențiere , când se va distribui tomberoanele și solicită 

să fie chemați consilierii, să primescă doar cei care plătesc taxa…… 

        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 cuantumului taxei 

de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2022 a fost aprobat cu 12 voturi  

pentru și un vot împotrivă .A fost împotriva dl.Dan Victor, proiectul de hotărâre devenind 

hotărârea nr.5 /09.02.2022. 

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

conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare 

sistem de iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în 

comuna Cornești, județul Dâmbovița și se dă cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt.  

       Dl.Crăciun – cu ce firmă se lucrează? 

       Doamna Costache – momentan suntem la faza de întocmire documentație.  

       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 proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și 

a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Modernizare și eficientizare sistem de 

iluminat public stradal parțial pentru satul Cornești, satul Bujoreanca și satul Crivăț în comuna 

Cornești, județul Dâmbovița, a fost aprobat cu unanimitate de voturi devenind hotărârea 

nr.6/09.02.2022. 

       Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Proiect  de hotararea privind aprobarea 

cererii de finanțare, a devizului general estimativ, a caracteristicilor principale și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții”Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul 

Ungureni comuna Cornești județul Dâmbovița și reabilitare drum de acces către pod” în 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny și se dă cuvântul să-l prezinte 

inițiatorului. 

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

specialitate, după care se solicită înscrieri la cuvânt. 

        Dl.Gheorghe Florin – este un lucru bun s-au nu ……….vom vedea dacă este un lucru bun 

….. 

       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 Proiect  de hotararea privind aprobarea cererii de 

finanțare, a devizului general estimativ, a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții”Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul Ungureni 

comuna Cornești județul Dâmbovița și reabilitare drum de acces către pod” în 

cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny, a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi devenind hotărârea nr.7/09.02.2022. 

 

         Se trece la  punctul  prevăzut pe ordinea de zi: Proiect  de hotarare privind modificarea 

anexei 1 -cerere de finanțare  aprobată la art.1 din  Hotărârea Consiliului local Cornești Nr. 

73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general estimativ a 

obiectivului de investiţie  „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI ACCESE LA 

PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”și se dă 

cuvântul să-l prezinte inițiatorului. 

       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 Proiect  de hotarare privind modificarea anexei 1 -cerere 

de finanțare  aprobată la art.1 din  Hotărârea Consiliului local Cornești Nr. 

73/05.11.2021  privind aprobarea cererii de finanțare  și a  devizului general estimativ a 

obiectivului de investiţie  „AMENAJARE SANȚURI, PODEȚE, TROTUARE ȘI ACCESE LA 

PROPRIETĂȚI ÎN SATELE CORNEȘTI, CĂTUNU ȘI HODĂRĂȘTI, COMUNA CORNEȘTI, 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.8/09.02.2022. 

       Se trece la pct-ul ” Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme diverse”. 

       Secretarul general solicită să i se permită să i-a cuvântul. Amintește domnilor consilieri  

prevederile art. 225 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare cu privire la obligativitatea prezentării Consiliului local a unui raport de 

activitate , raport ce va fi făcut public prin grija secretarului general . 

      Nu mai sunt înscrieri la cuvănt. 

       Ordinea de zi este epuizată. 

       Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.     

       

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            

                                                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                     Ion CRISTEA                                                    Gheorghiţa STAN 

  

 

 

  

 

 


