
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

PROCES VERBAL

Incheiat astSzi 27 ianuarie 2022, in gedinp ordinard a consiliului Local al comunei
Gher6eqti, judelul Neam1.

In temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. I34, alin. l,lit. a, alin.5, art. 135, art. 155,
alin. l, lit. b 5i lit. e, alin. 3, lir. b, art. I96, alin. l, lit. a din OrdonanJa de Urgenli a Guvemului
nt.57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispozitia nr. 9, Primarul a convocat Consiliului
Local al comunei Gherieqti, j udelu I Neam1, consilierii fiind invitali la gedin1l.

La qedinld sunt prezenli: domnul Pavel Bereqoae, primarul comunei Cherdegti, doamna
Pdl[nceanu Marcela, secretarul general al comunei Gherdegti, doamna coculi Antoaneta, $eful
Biroului Financiar Contabil, gi un numlr de I5 consilieri care au fost alegi.

Intrucat la qedin!5 participi un numdr de l5 consilieri, gedinta este legal constitui15 gi se
pot ince^pe lucrarile.

lnainte de inceperea lucrdrilor, se supun la vot procesele verbale ale gedinlelor din data de
27 decerrbrie 2021, Si 12 ianuarie 2022. fiind aprobate cu l4 voturi ,,pentru', gi I vot ,ablinere.

Doamna consilier DAnculesei Ermina, pregedintele de gedin{6, prezintd ordinea de zi,
conform Dispoziliei nr. 9 din 2l .01 .2022:

I.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului de activirate pe anul 2021 gi
a Programului de activitate pentru anul 2022, al Bibliotecii Comunale "p.S. petru Gherghel -
Episcop" CHERAESTI.

In il iator: Primar, Pavel Beregoae.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea "Planului de analizd gi acoperire a

riscurilor teritoriale din comuna Cherdegti, judelul Neam1" 9i a ,,Planului de evacuare in cazul
situaliilor de urgenJ6" pentru anul2022.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
3.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul

Voluntar pentru Situalii de Urgenll al comunei GHERAE$TI, in anul2022.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.

4.PROIECT DE HOTARARE pentru insugirea raportului privind activitatea
asistenlilor personali in semestrul II anul 2021 .

In i{iator: Primar, Pavel Beregoae.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea num[rului posturilor de asistent

personal pentru persoanele cu handicap CMV, gi a numlrului de indemnizalii pentru
persoanele cu handicap GRAV, pentru anul2022.

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de ac{iune privind

serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gherdeqti, judeful Neaml, pentru anul 2022.
Initiator: Primar'. Pavel Beregoae.



T.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de acliuni de interes local
pentru repartizarea orelor de munc6 beneficiarilor de venit minim garantat, in anul2022,

I n iliator: Primar, Pavel Beregoae.
8.PRolECT DE, HOTARARE privind aprobarea organigramei qi modificarea statului de

funclii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ghireeqti, judelul Neam!.
lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
g.PROIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul

agricol pentru trimestrul lV 2021 gi stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei activitldli.
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
I0. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea pregedintelui de gedinld.
In iliator: Primar, Pavel Beregoae.
I l. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectulrii unor cheltuieli din bugetul

Iocal pe an ul 2022.
Iniliatori: Consilieri, Pulanu Petru, Iftime Constantin $i M[rtinag Liviu
12. PROIECT DE HOTARA;,RE privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetar

inregistrat la 3 I decembrie 2021 .

In iliator: Primar, Pavel Bereqoae.
13. Analiza ACTIVITATII S.V.S.U - COMUNA CHERAE$TI, semestrul II 2021.

14. intrebiri $i interpelari.

Doamna consilier Dinculesei Ermina, pregedinte de qedinl[, supune la vot proiectul
ordinei de zi. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este contra? Cine se abline? Cu l5 voturi
pentru, ordinea de zi a fost aprobati in unanimitate de voturi.

l. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului de activitate pe anul
2021 qi a Programului de activitate pentru anul 2022, al Bibliotecii Comunale ,'P.S, petru
Gherghel - Episcop" GHERAE$TI.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de qedin![,
Consiliului l-ocal proiectul de hotlrAre de la numdrul I al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gheriegti, economic6,
au avizat favorabil proiectul de hotdrAre.

Doarnna consilier Dinculesei Ermina ia cuvAntul. A urmdrit cu atenlie Programul de
activitate din anul 2021, propune pentru anul 2022 extinderea grupului tinld prin colaborare cu

$coala, asistentul social din Primdrie, sustinerea financiari pentru derularea anumitor proiecte.
Domnul consilier lqtoc Maricel, propune ca doamna bibliotecar sA fie ajutat5 de cAtre

Prirndrie in desliqurarea activitatilor de cur6tenie qi igienizare.
Domnul consilier Iftime Constantin, considere faptul c[ nu este subiectiv, doamna

bibliotecar este un om inteligent, dedicat, pune suflet in ceea ce face, iubegte cartea $i copiii. Din
plcate, existA doar satisfaclie moral[ in tot ceea ce face, materiali, nu.

Domnul consilier Iliegi Aurel apreciazd activitatea cu elevii gi nu numai. Doamna
bibliotecar parcurge programul stabilit, este omul potrivit la locul potrivit.

Nu nrai sunt alte completAri. doamna consilier Dinculesei Ermina, pregedinte de $edinlA
supune la vot proiectul de hotdrdre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivS? ; Cine se
abline? - CLr l5 voturi "pentru", proiectul de hotir6re a fost aprobat in unanimitate.

supune dezbaterii

cultura $i j urid ic6,



2. PIIOIEC-I'DE IIOTARARE privind aprobarea "Planului de analizi qi acoperirc
a riscurilor tcritoriale din comuna Gherleqti, jude{ul Neam{" gi a !,Planului de evacuare in
cazu I situaliilor de urgen15" pentru anul 2022.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, preqedinte de qedinf[,
Consiliului Local proiectul de hotdrAre de la numirul 2 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului l"ocal Cherdeqti, economic6,

supune dezbaterii

culturi qi j uridic[,

privind activitatea

supune dezbaterii

au avizat lavorabil proiectul de hotdr6re.
Nemaifiind disculii, intrebiri, doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de ;edin15

supune la vot proiectul de hot[r6re. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotdr6re a fost aprobat in unanimitate.

3. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor drepturi personalului din
Serviciul Voluntar pentru Situa(ii de Urgen(i al comunei GHERAE$TI, in anul2022.

Doarnna consilier Dhnculesei Ermina, preqedinte de qedin[6, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdr6re de la numirul 3 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturd qi juridicd,
au avizat favorabil proiectul de hot6rdre.

Domnul consilier Cocul Daniel intreabi daci S.V.S.U Gherleqti este funclional. Propune

simularea unui exerciliu de alarmare, pentru a vedea timpul de reac{ie.
Domnul consilier Puqcagu Marius propune reanalizarea acestor drepturi, completarea lor.

compensatia acordattr pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenlii, la activitelile de

instruire gi la concursuri, in valoare de 50 lei/orl, in vederea asigurlrii func]iondrii in bune

cond iIii a acestui serviciu.
Nemaifiind discutii, intrebiri, doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de qedin{i

supune la vot proiectul de hotirire, cu amendamentul propus de domnul consilier Puqcagu

Marius, respectiv valoarea compensaliei sA fie de 50 lei/ord. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine
este impotrivd? ; Cine se abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirdre a fost aprobat

in unanimitate.

4, PROIECT DE HOTARARX pentru insuqirea raportului
asistentilor personali in semestrul II anul 2021.

Doamna consilier Dinculesei E,rmina, pregedinte de gedinli,
ConsiliulLri Local proiectul de hot[rdre de la numirul 5 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Cher[eqti, economic[, culturd gi juridic6,

au avizat favorabil proiectul de hot[rAre.
Donrnul consilier Puqcagu Marius propune acordarea de sprijin din partea Primiriei

pentru persoanele care nu au posibilitatea de a se deplasa pe cont propriu, in vederea evaluirii la
DCASPC Neamt.

Nemaifiind alte discutii, doamna consilier Dinculesei Ermina, pregedinte de gedin!6,

supune la vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotdrAre a fost aprobat in unanimitate.



S.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numirului posturilor de asistent
pcrsonal pcntru persoanele cu handicap GRAV, qi a numlrului de indemniza{ii pentru
persoancle cu handicap GRAV, pentru anul2022.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de gedinl[, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotirdre de la numirul 5 al ordinei de zi.

Corrisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[eqti, economic6, culturA qi juridic6,
au avizat tavorabil proiectul de hotdr6re.

Nerraifiind alte disculii, doamna consilier Dinculesei Ermina, preqedinte de $edintrA,
supune la vot proiectul de hotdr6re. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotriv6? ; Cine se

ab(ine? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotirire a fost aprobat in unanimitate.

6.PIIOIECT DE HOTAR-A.RE privind aprobarea Planului anual de acfiune privind
serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gherfleqti, jude(ul Neam{, pentru anul 2022.

I)oarnna consilier Dinculesei Ermina, preqedinte de qedinftr, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrAre de la numdrul 6 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturd qi juridic6,
au avizat f'avorabil proiectul de hotdrdre.

Netlind intrebiri, disculii, doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de qedin{d,

supune la vot proiectul de hotdrdre. Cineestepentru?-l5voturi;Cineesteimpotrivd?;Cinese
abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hot[rdre a fost aprobat in unanimitate.

T.PIIOIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de acJiuni de interes
local pentru repartizarea orelor de muncl beneficiarilor de venit minim garantat, in anul
2022.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de $edint[, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numirul 7 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdegti, economicA, culture $i juridicd,
au avizat l.avolabil proiectul de hotdr6re.

NLr sunt intrebdri, discu{ii, doamna consilier D6nculesei Ermina, pregedinte de qedin{6,
supune la vot proiectul de hotirdre. Cine este pentru ? - l5 voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se

abline? Cu l5voturi "pentru", proiectul de hotdr6re a fost aprobat in unanimitate.

8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei qi modificarea
statului de func{ii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gherieqti, judeful
Neam(.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, preqedinte de qedin{[, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numirul 8 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gher[egti, economicd, culturd qi juridicn,
au avizat lavorabil proiectul de hotdr6re.

Domnul Primar proplrne un amendament, respectiv functia publicd vacanta de inspector
din cadrul Compartimentu lui Urbanism sA fie transformard din gradul profesional asistent, in
gradu I prot'esional superior.

Domnul consilier PuEcaqu Marius propune transformarea acestui post in debutant, cei

care lerrnini l'auultatea sd aiba o Sansa.



Domnul consilier Mirtinaq Liviu afirmd faptul c6 nu susfine cre$terea salariilor,
promovarea func!ionarilor din cadrul aparatului de specialitate, consider6 faptul cA nu se face
n im ic.

Doamna Pildnceanu Marcela spune ci dezvoltarea carierei funclionarilor publici este
stabiliti clar, exist6 un cadru Iegal, trebuie sd fie indeplinite anumitl condilii, pentru ca
func[ionarii publici sd poatd participa Ia concurs. Dosarui de inscriere trebuie si conlina qi
rapoartele de evaluare a activitatii din ultimii doi ani, anteriori desfagur[rii concursului.

Domnul consilier Pu{anu Petru intreaba pe domnul primar dactr existd la primirie o
condicd de sesizdri, gi c6te sesizdri scrise au fost primite, legate de activitatea salarialilor.
Domnul Primar rdspunde, va lua mdsuri imediate.

. .. . 
Domnul consilier Pugcagu Marius soliciti un raport de activitate pentru cei 3 funclionari

publici cale au promovat in gradul profesional urmetor, Ia concursul orginizatin luna decembrie
2021. Se va abline de la vot.

Domnul consilier Andrieg Petru sus{ine solicitarea fEcutd de domnul consilier Pugcagu
Marius.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina spune cd profesia dumneaei este profesor, 5i nu are
competenlA sd analizeze Ei s[ evalueze activitatea desftrguratl in alte domenii.

Domnul consilier Pulanu Petru consider[ cd nici un funclionar public nu trebuie si
prezinte Consiliului Local raportul de activitate.

Nefiind intrebdri, disculii, doamna consilier Drnculesei Ermina, pregedinte de $edinF,
supune Ia vot proiectul de hotdr6re, cu amendamentele verbale fEcute, respectiv: funclia publicd
de inspector asistent din cadrul Compartimentului de urbanism sd fie transformata in inipector
grad prof'esional superior,;i modificdrile din statul de func{ii privind noul grad profesional al
celor 3 f'unclionari publici care au promovat si fie supuse la vot intr-o $edinp viito;re. Cine este
pentru ?- ll voturi; Cine este impotrivd? ; Cine se abline? - 4 voturi. Cu ll voturi ,,pentru,,,

proiectul de hotarare a fost aprobat.

9' PIIOIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pentru trimestrul lV 2021 qi stabilirea misurilor pentru eficientizarea
acestei activitIti.

Doamrra consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de gedin{d, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdr6re de la numirul 9 al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturi gi juridicn,
au avizat f'avorabil proiectul de hotdrdre.

Nefiind intreblri, discufii, doamna consilier Dinculesei Ermina, pregedinte de gedinlA,
supune la vot proiectul de hotdr6re. cine este pentru ? - l5 voturi; cine este impotrivd? ; cine se
abline? Cu l5voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.

10. PIIOIECT DE HOTARARE privind alegerea preqedintelui de gedinfl.
Doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de ledinld, supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotdrdre de la numdrul l0 al ordinei de zi, gi invit[ domnii
consilieri sa laci propuneri.

Domnul consilier PuEcagu Marius propune pe domnul consilier Cocu{ Daniel.
Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot. Cine este pentru ? - 14 voturi; Cine este

impotriv5?; Cine se abline'? I vot. Cu l4 voturi "pentru,,, proiectul de hotirdre a fost aprobat.



I l. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli din
bugetul focal pe anul2022.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de SedintA, supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotdrAre de la numbrul I I al ordinei de zi.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherleqti, economicd, culturd qi juridici,
au avizat tbvorabilproiectul de hot[rire.

Domnul consilier Iftime Constantin, unul din iniliatori, sus{ine acest proiect. Avdnd in
vedere t'aptul c6, spa{iul in care a funclionat Cabinetul Medical Dr. Voinea Corina - Mirela este
liber. urnrare a incetirii contractului de concesiune, (prin decesul doamnei Voinea), considertr ca

fiind o urgen(6 aducerea acestuia la standardele cerute de un cabinet medical gi dotarea cu toate
urilitdtile.

Propune sd fie ficuti o evaluare, qi prevederea sumelor necesare in bugetul local pe anul
2022, stabilirca termenului de finalizare a lucrdrilor - 1 martie 2022.

Precizeazd, pentru inlbrmarea celor care urmAresc Aedin[a, faptul cd nu primdria
angajeazd medic de flamilie, doar asigurl spafiul in care sd func]ioneze. Domnul Primar a

prezentat la o intAlnire anterioard proiectul de reabilitare a clddirii dispensarului, au mai existat
prevederi gi in anii anteriori, dar nu s-a concretizat. Valoarea investiliei nu este mare, raportatd la
bugetul local.

Domnul Viceprimar spune cd au fost medici de familie, dar nu au fost determinali sd vind
in Cherdeqti. nefiind atraEi de modul cum aratA clSdirea, condiliile existente. Sus{ine proiectul de

reabilitare prezentat de domnul primar, nu este de acord si se lucreze in varianta propusl de

iniliatorii acestui proiect de hotdrdre.
Dornnul consilier Pufanu Petru, iniliator, a fost abordat de aproximativ 50 persoane, care

s-au pl6ns cd nu au medic de familie.
Domnul consilier M[rtinaq Liviu, iniliator, sustine aceaste lucrare de amenajare gi

concomitent, ;i procedura de reabilitare.
Dornnul Primar a consultat pe domnul proiectant, spune cA se pot deslA$ura lucrlrile de

reabilitare concomitent cu celelalte activitdti, respectiv farmacia, cabinetul stomatologic,
medicina de l'amilie.

Domnul consilier Andrieq Petru considerl faptul cI lucririle de reabilitare nu sunt simple,
necesitd tirrp, susline alocarea sumelor necesare in buget, pentru realizarea propunerii de astdzi.

Domnul consilier Iftime Constantin, propune biroului de achiziJii sd intocmescd de

urgenlA o listd cu prelurile, prevederea sumei in bugetul local pe anul2022, pentru ca lucrurile sd

meargd loarte repede.
Domnul consilier Gala{anu Adrian nu este de acord cu "cdrpeli", dar situalia datA este o

urgenta.
Nernaiflind discu{ii, doamna consilier Ddnculesei Ermina, pregedinte de qedin{[, supune

la vot proiectul de hotdrAre. Cine este pentru ? * 15 voturi; Cine este impotrivi? ; Cine se

abline? - Cu l5 voturi "pentru", proiectul de hotir6re a fost aprobat in unanimitate.

12. PROIECT DE HOT4RARE privind aprobarea utilizlrii excedentului bugetar
inregistrat la 3l decembrie 2021.

Doamna consilier Ddnculesei Ermina, preqedinte de $edin16, supune dezbaterii
Consiliului [.ocal proiectul de hotdrAre de la numdrul l2 al ordinei de zi.

Cornisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, economicd, culturi gi juridic[,
au avizat thvorabil proiectul de hot[rire.



Neiiind discu{ii, intrebdri, doamna consilier D6nculesei Ermina, pregedinte de qedin[6,
supune la vot proiectul de hotdrdre. cine este pentru ? - l5 voturi; cine este impotrivr? ; cine se
abline?- Cu l5voturi "pentru", proiectul de hotdrdre a fost aprobat in unanimitate.

13. Analiza ACTMTATII S.V.S.U - COMUNA GHERi,EgTI, semestrul II 2021.
Dornnii consilieri nu au intrebdri, informarea intocmiti de domnul Lungu Jenic[, qef

SVSU, a fost trimis6 impreuni cu celelalte materiale pentru gedin{6.

8. intrebiri qi interpellri.
Domnul consilier Mtrrtinaq Liviu, gtie cd existtr o hotdr6re de consiliu, prin care s-a

aprobat ca utilajele Primiriei s[ nu mai fie inchiriate persoanelor fizice. Au fost vlzute lucrdnd la
un particu lar.

Domnul Primar rlspunde, au fbst trimise la solicitarea preotului paroh Lupu, a crczut cL
au fbst solicitate pentru biserica, dar cdnd a inleles despre ce este vorba, a sunat sI fie aduse
urgent la primdrie utilajele.

Domnul consilier Pulanu Petru susline prevederea sumelor in bugetul local pe anul 2022
necesare pentru modernizarea Ale. Stadionului gi execulia parctrrii la gridinila Sf. Familie.

Dornnul consilier lftime Constantin, referitor la bugetul local pe anul 2022, propune o
analizd atenti, bugetul este postat in dezbatere publicd, s6 fie votat doar ce este realizabil gi
necesar.

Domnul Primar susline deciziile cele mai bune pentru comune, dar susline s6 fie avute in
vedere gi opo11unitatile pe care poate nu le vom mai avea.

Domrrul consilier Mdrtinag Liviu aminte$te problema apei, cursul apei poate fi corectat
acum, iarna, cdnd oamenii nu lucreazl in gridin6.

Dornnul consilier lftime Constantin, legat de problema indicatoarelor rutiere de pe Aleea
$colii, considerd ca sunt amplasate in exces. Propune un interval orar in care si opereze
sernnifica{ia acestor indicatoare, in cursul zilei gi la sfar$itul sapteminii, cdnd elevii nu vin la

Ecoal6.
Domnul viceprimar spune cd la propunerea qefului de post au mai fost amplasate incd 2

ind icatoare.
Domnul Cocu{ Daniel susline necesitatea unei stalii in satul Telcani.
Doamna consilier Ddnculesei Ermina considere necesarl o sta(ie la $coala din Gherlegti,

pentru copiii care a$teapt6 microbuzul.
Domnul consilier lqtoc Maricel considerd ca fiind o urgentd asfaltarea pe Aleea $colii qi

staliile pentrLr copiii, propune realizarea acestora din bugetul local.
Domnul consilier Andrieq Petru spune cA se apropie primIvara, trebuie rezolvat6

problema cu apa pluvialS de la GherdeqtiiNoi, daci este solicitat, va colabora.
Doamna consilier Dlnculesei Ermina susline reabilitarea Sdlii de Festiviteli din satul

Gherieqti.
Dor.nnul consilier Pugcagu Marius, amintegte de problema Ciurlacului.



Nu se mai inscrie nimeni la cuvdnt, qi doamna consilier Dlnculesei Ermina, pregedinte de
gedin16, declari inchise lucr[rile $edinlei.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSI LIER,

DANCULESTI ERMINA

Secretar general,

Pdlinceanu Marcela


