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PROCES VERBAL 

 

                  Încheiat azi 26 februarie 2019,ora 11,00 cu ocazia întrunirii Consiliului local al 

oraşului Teiuş  în  şedinţă  ordinară,convocată prin Dispoziţia Primarului nr.125/20 februarie 

2019,la Casa de cultură a oraşului Teiuş,sala de sedinte,şedinţă publică. 

                  Din totalul de 15 consilieri la ora începerii şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri 

Achimescu,Boţan,Cernau,Crisan Cornel,Crişan Ioan,Florea Nicolae,Giurgiu,Hariton,Lazar, 

Mateica,Milles,Opruţa,Popa,Sularea, Ungur. 

                  La şedinţă mai participă în calitate de invitaţi dna Rat,dl Colev din partea Primăriei 

oraşului Teiuş. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 28 ianuarie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează cu 

unanimitate. 

                  Dna secretar prezintă procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local oraş 

Teiuş din data de 15 februarie 2019,nefiind obiecţii se supune la vot procesul verbal se votează 

cu unanimitate. 

                 Preşedinte de şedinţă este dl consilier Lazar Mihai Ovidiu ales prin Hotărârea 

Consiliului local oraş Teiuş nr.84 din 26 noiembrie 2018 pe o perioadă de trei luni(decembrie 

2018-februarie  2019). 

                  Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă ordinea de zi. 

                   1.Proiect de hotărâre privind atribuire teren la art.36 din Legea nr.18/1991, 

republicată,proprietarilor de construcții 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate  

                2.Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada de 3 

luni ,respectiv martie-mai 2019 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de organizare si funcționare a 

Casei de cultură a orașului Teiuș 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a) raportul compartimentului de specialitate 

                   b) avizul comisiei de specialitate 

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 
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                5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  CONSTRUIRE 

LOCUINȚE UNIFAMILIALE,intravilan oraș Teiuș conform CF, jud. Alba,beneficiari Giurgiu 

Sîrb Ștefan Cosmin,Giurgiu Sîrb Alina Delia,Bobăilă Dan Ionuț 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                6.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe de teren intravilan de 

80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în vederea extinderii unei străzi. 

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate                                                                                                                                      

                 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizarea şi executare a  

serviciului  de  transport în regim de taxi, în orașul Teiuș 

                -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 

investiția  „Reabilitare Școală Primară Căpud, sat Căpud, orașul Teiuș , jud.Alba „pentru anul 

2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în 

domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018.  

                   -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 

investiția „Reabilitare străzi în orașul Teiuș„pentru anul 2019 potrivit devizului general 

actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu 

luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018. 

                -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru 

investiția  „ Pod peste râul Mureș în zona localității Căpud , oraș Teiuș , jud.Alba „  pentru anul 

2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în 

domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018. 

                -iniţiator-primar Hălălai Mirel Vasile 

                   a)raportul compartimentului de specialitate 

                   b)avizul comisiei de specialitate 

                   11.Comunicare hotărâre civilă dosar 4654/175/2017 Tribunal Alba. 

                   12.Cereri:SC Mece Profil Tools SRL București.  

                   13.Probleme curente . 

                 14.Stabilirea datei sedinţei ordinare a Consiliului local oraş Teiuş pe luna martie 2019. 

                  Dl primar solicita retagerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind 

aprobarea regulamentului de organizarea şi executare a  serviciului  de  transport în regim de taxi, 

în orașul Teiuș. 

                  Dl primar supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute se voteaza cu unanimitate. 

               Dna secretar inainte de a trece la discutarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea 

de zi,vreau sa va aduc la cunostinta prevederile art.46 din Legea nr.215/2001,republicata,legea 

administratiei publice locale si art.75 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,si pun 

in vedere consilierilor locali de a-si prezenta interesul personal pe care considera ca il au in  
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problemele supuse dezbaterii astfel incat sa nu ia parte la adoptarea hotararii.Hotararile 

Consiliului local adoptate cu incalcarea acestor prevederi legale sunt nule de drept. 

                Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind atribuire teren la art.36 din Legea 

nr.18/1991, republicată,proprietarilor de construcții 

                  Dl Colev-arhitect sef-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice-prezintă avizul comisiei juridice. 

                 Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind atribuire teren la art.36 

din Legea nr.18/1991, republicată,proprietarilor de construcții este doua treimi din numarul 

consilierilor în funcţie. 

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind atribuire teren la 

art.36 din Legea nr.18/1991, republicată,proprietarilor de construcții se votează cu 15 voturi 

pentru Achimescu, Boţan, Cernau,Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar , 

Mateica,Milles,Opruţa ,Popa, ,Sularea,Ungur. 

               Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.15/2019. 

                Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru perioada de 3 luni ,respectiv martie-mai 2019 

                Dna secretar- prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

                Dl cons.ing.Crisan Ioan-propune presedinte de sedinta pe dl consilier Achimescu.  

                Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind alegerea președintelui 

de ședință pentru perioada de 3 luni ,respectiv martie-mai 2019 este majoritatea consilierilor în 

funcţie.                                  

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință pentru perioada de 3 luni ,respectiv martie-mai 2019 dl Achimescu Ioan 

se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau,Crisan Cornel, Crişan Ioan 

,Florea,Hariton, Giurgiu, Lazar,Mateica,Milles,Opruţa, Popa, Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.16/2019. 

                Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.                
                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  regulamentului de 

organizare si funcționare a Casei de cultură a orașului Teiuș 

                  Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș . 

                Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

                Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei 

de protectie sociala. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

                  Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind  aprobarea  

regulamentului de organizare si funcționare a Casei de cultură a orașului Teiuș este majoritatea 

consilierilor in functie.                              
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                   Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea  

regulamentului de organizare si funcționare a Casei de cultură a orașului Teiuș se votează cu 15 

voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan ,Florea,Hariton, 

Giurgiu,Lazar, Mateica, Milles,Opruţa, Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.17/2019. 

                Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.                
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

Dna ec.Rat-sef serviciu buget finante-prezintă raportul compartimentului de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

                Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei 

de protectie sociala. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

                Dna secretar-solicit modificarea art.7 lit. u si v din regulament  in sensul de a se 

modifica depunerea dosarelor la compartimentul reurse umane,personal salarizare si nu la 

secretar.De asemenea la programul de lucru sa se completeze cu Programul de lucru al Politiei 

locale care se va stabili lunar pe baza de grafic aprobat de primar sau viceprimar.  

Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea 

Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș este majoritatea 

consilierilor prezenți.     

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș cu modificarile 

solicitate se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan Cornel, Crişan Ioan 

,Florea, Giurgiu,Hariton, Lazar,Mateica,Milles,Opruţa, Popa,Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.18/2019. 

                Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.                
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE,intravilan oraș Teiuș conform CF, jud. 

Alba,beneficiari Giurgiu Sîrb Ștefan Cosmin,Giurgiu Sîrb Alina Delia,Bobăilă Dan Ionuț 

                   Dl Colev-arhitect sef -prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                  Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

                Dl cons.Cernau-str.Simion Lucaciu este cuprinsa in programul de asfaltare? 

                Dl Colev-arhitect sef-in etapa  urmatoare.  

Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal  CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE,i ntravilan oraș Teiuș conform CF, 

jud. Alba,beneficiari Giurgiu Sîrb Ștefan Cosmin,Giurgiu Sîrb Alina Delia,Bobăilă Dan Ionuț  este 

majoritatea consilierilor in functie.                                               

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal  CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE,intravilan oraș Teiuș conform CF, 

jud. Alba,beneficiari Giurgiu Sîrb Ștefan Cosmin,Giurgiu Sîrb Alina Delia,Bobăilă Dan Ionuț se 

votează cu 14 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan C, Crişan I,Florea, Hariton,Lazar, 

Mateica,Milles,Opruţa,Popa,Sularea, Ungur  si o abtinere dl consilier Giurgiu. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.19/2019. 
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                Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe de 

teren intravilan de 80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în vederea extinderii unei străzi 

                Dl Colev-arhitect sef-prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                Dl cons.Popa-presedintele comisiei economice prezinta avizul comisiei economice. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

                Dna secretar-se va nota in hotarare CNP-ul dlui primar corect si numarul de casa al 

dnei Popa. 

                Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind acceptarea donației 

unei suprafețe de teren intravilan de 80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în vederea 

extinderii unei străzi este doua treimi din numarul consilierilor in functie.                                               

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind acceptarea donației 

unei suprafețe de teren intravilan de 80  mp în domeniul public al orașului Teiuș în vederea 

extinderii unei străzi cu modificarile solicitate se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , 

Cernau, Crisan C, Crişan I,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica, Milles ,Opruţa,Popa,Sularea, 

Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.20/2019. 

                Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-

economici pentru investiția  „Reabilitare Școală Primară Căpud, sat Căpud, orașul Teiuș , 

jud.Alba „pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului 

minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform 

OUG.114/2018.  

               Dl Colev-arhitect sef -prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

               Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

               Dl cons.Achimescu-presedintele comisiei de protectie sociala-prezinta avizul comisiei 

de protectie sociala. 

               Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

               Dl primar-din valoarea proiectului de vor compensa diferentele de valoare rezultate din 

majoraraea salariului minim brut pe tara garantat in plata in domeniul constructiilor. 

               Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico-economici pentru investiția  „Reabilitare Școală Primară Căpud, sat Căpud, 

orașul Teiuș , jud.Alba „pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării 

salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform 

OUG.114/2018 este majoritatea consilierilor in functie.                                               

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico-economici pentru investiția  „Reabilitare Școală Primară Căpud, sat Căpud, 

orașul Teiuș , jud.Alba „pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării 

salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform 

OUG.114/2018 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan C, Crişan 

I,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica,Milles, Opruţa ,Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.21/2019. 
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                Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-

economici pentru investiția „Reabilitare străzi în orașul Teiuș„pentru anul 2019 potrivit devizului 

general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, 

începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018. 

               Dl Colev-arhitect sef -prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

               Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

               Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

               Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare străzi în orașul Teiuș„pentru anul 

2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în 

domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 este 

majoritatea consilierilor in functie.                                               

                Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare străzi în orașul Teiuș„pentru anul 

2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului minim brut pe țară în 

domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform OUG.114/2018 se votează cu 

15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan C, Crişan I,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, 

Mateica,Milles, Opruţa ,Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.22/2019. 

                Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

                  Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-

economici pentru investiția  „ Pod peste râul Mureș în zona localității Căpud , oraș Teiuș , 

jud.Alba „  pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării salariului 

minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform 

OUG.114/2018. 

                Dl Colev-arhitect sef -prezintă raportul compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                Dl cons.Popa-președintele comisiei economice-prezintă avizul comisiei economice. 

                Dl cons.ing.Lazar-presedintele comisiei juridice -prezintă avizul comisiei juridice. 

                  Dna secretar-în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicată,legea 

administraţiei publice locale,cvorumul  necesar adoptării hotărârii privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico-economici pentru investiția  „ Pod peste râul Mureș în zona localității Căpud , 

oraș Teiuș , jud.Alba „  pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării 

salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform 

OUG.114/2018 este majoritatea consilierilor in functie.                                               

                 Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor 

indicatori tehnico-economici pentru investiția  „ Pod peste râul Mureș în zona localității Căpud , 

oraș Teiuș , jud.Alba „  pentru anul 2019 potrivit devizului general actualizat în urma majorării 

salariului minim brut pe țară în domeniul construcțiilor, începand cu luna ianuarie 2019, conform 

OUG.114/2018 se votează cu 15 voturi pentru Achimescu, Boţan , Cernau, Crisan C, Crişan 

I,Florea, Giurgiu,Hariton,Lazar, Mateica,Milles, Opruţa ,Popa , Sularea,Ungur. 

                Consiliul local oras  Teius adopta Hotărârea nr.23/2019. 

                Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 

                Dl primar prezintă Comunicare hotărâre civilă dosar 4654/175/2017 Tribunal Alba. 
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                Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

                   Dl primar prezinta ceererea:SC Mece Profil Tools SRL București.  

                   Dupa clarificarea situatiei destinatiei terenului vom da curs solicitarii. 

                Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi.-Probleme curente . 

                Dl cons.Cernau-persoanele care nu au nici un venit ,de ce forme de sprijin pot 

beneficia din partea autoritatii locale? 

                 Dl primar-prin serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei vor fi informati cu 

privire la prestatiile sociale de care pot beneficia in conformitate cu prevederile legale. 

                 Dl primar- In data de 10 martie 2019,ora 18,00 va invitam in Piata agroalimentara la 

evenimentul organizat de Primarie,Consiliul local in colaborare cu Asociata Dor Teiusan pentru 

Prinderea Postului de Paste. 

                 Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. 

                Se stabilește data următoarei sedinţe ordinare a Consiliului local oraş Teiuş 26 martie 

2019. 

              Nemaifiind discuții dl președinte de ședință declară lucrările ședinței închise. 

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar.   

 

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR 

               Consilier ing.LAZAR MIHAI OVIDIU                               jr.BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


