ROMANIA
Consiliul local al comunei Crevedia
Judetul Dambovita
COMUNA CREVEDIA
Tel./Fax. 0245 – 241840
Email : primarie@primariacrevedia.ro
Nr.2689/20.03.2017
Minuta
privind desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului local Crevedia
din data de 20.03.2017
Sedinta extraordinara a fost convocata in baza dispozitiei nr. 71/17.03.2017, fiind inaintate

individual invitatiile de participare la sedinta extraordinara în care au fost precizate: data, ora,
locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei.
La sedinta participa dna. Jalba Elena Veronica conform dispozitiei nr. 62/15.03.2017, in locul dnei.
secretar Sarealba Iuliana care se afla in concediu medical , dl. primar Petre Florin si dra. Contabil -Nita
Felicia.
Sunt prezenti 14 consilieri locali, absent dl. Dumitru Danut – nemotivat.
Presedinte de sedinta este dna. consilier Mihaila Mariana.
In sala sunt prezenti si cetateni ai comunei Crevedia: dl. Toader Florin, dl. Niculescu Adrian, dna.
Dawoud Rodica, dna. Costache Roxana, dra. Vieriu Gratiela Adriana, dl. Costache Anghelin si dl. Ticu
Nicolae.
Dna. presedinte – supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28.02.2017.
Domnii consilieri doresc sa fie citit procesul verbal de sedinta din data de 28,02,2017 pentru a
putea fi votat.
Dna. Jalba Elena Veronica – citeste procesul verbal de sedinta ordinara din data de 28.02.2017.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu - am obiectiuni cu privire la P.V. din data de 28.02.2017. Consider ca la
pct.1 de pe ordinea de zi nu am fost inteles – analiza dnei. Avocat Sutu referitor la taxa de habitat - i-am
cerut sa vina sa aduca in scris tuturor consilierilor ceea ce a constatat dansa cand a fost la A.D.I. Dta.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu - am contractul si eu dar nu a venit doamna avocat sa prezinte
consecintele. Nu s-a specificat in procesul verbal ca am luat cuvantul in sedinta din 28.02.2017. La
punctul Diverse am adus la cunostinta art. 44 din legea 393/2004, nu s-a consemnat acest lucru in
procesul verbal care a fost citit acum. Fac referire ca dna. presedinta de sedinta si dna. secretar isi asuma
semnarea procesului verbal de sedinta.
Dna. Presedinte – supun la vot procesul verbal de sedinta din data de 28,02,2017.
Dl. Gulianu Costel – daca facem parte din A.D.I. Dta. Inseamna ca ne-am semnat condamnarea la
moarte. Noi trebuie doar sa platim. Problema cu asociatia e cam delicata.
Dl. Primar - la sedinta de data viitoare sa chemam un reprezentant A.D.I. La ce am facut scris neau raspuns ca nu au fonduri.
Dl. Gulianu Costel – nu putem sa facem nimic decat sa ne supunem hotararilor ADI. Dta.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – eu am studiat actele
Dl. Primar – vor fi aduse actele cerute de dna. Avocat Sutu.
Dna. Presedinte – sa ne spuna dl. Toader care este prezent in sala, mai multe referitor la taxa de
habitat.

Dl. Toader Florin – in mandatul cand am fost consilier local nu s-a pus in discutie contractul cu ADI
Dta. deoarece erau majoritari.Nu ni s-au dat pubele sau containere mai mari, nici pentru deseuri solide nu
ni s-au pus la dispozitie . In legatura cu acest lucru atunci era o majoritate in subordinea dl. Teodorescu –
fostul primar – care avea cunostinte de acest lucru. Contractul s-a semnat mai inainte.
Dl. Banica Ion – ce s-ar intampla daca n-ar veni 2 saptamani sa ridice gunoiul?
Dl. Trandafir - Pana Vareriu – nu s-a pus problema sa iesim din ADI Dta. Noi am cerut dnei avocat
Sutu sa ne spuna daca putem iesi, sa ne arate negru pe alb.
Dl. Iancu Gheorghe Adrian – va rugam, haideti sa continuam sedinta..
Dl. Toader Florin – eram consilier, am votat taxa de habitat pentru ca eram nevoiti conform functiei
de consilier local.
Dl. Banica – vi se pare o taxa mare 21 lei lunar?
Dl. Trandafir-Pana Valeriu– daca citeati ce avem de la ADI Dta., vedeati ca diferenta de bani nu e
trecuta in acte.
Dna. Presedinta – cine este pentru supunerea la vot a procesului verbal din data de 28,02,2017?
Se voteaza cu 13 voturi pentru, 1 impotriva(dl. Trandafir-Pana Valeriu motivand ca nu s-a
specificat la pct. Diverse acel articol din lege).
Dna. Presedinte – dau cuvantul dlui primar.
Dl. Primar – citeste ordinea de zi:
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017initiator primar Petre Florin;
2. Proiect de Hotarare privind transformarea unor functii publicii vacante in functii publice cu o alta
denumire clasa si grad profesional in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, jud.
Dambovita, initiator primar Petre Florin;
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea contractului de asociere ce va fi incheiat intre comuna
Crevedia prin consiliul local si judetul Dambovita prin Consiliul Judetean in vedera realizarii documentatiei
actualizare Plan urbanistic general si Regulamentul local de urbanism, comuna Crevedia, initiator primar
Petre Florin;
4. Proiect de Hotarare privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat a spatiului “sala mare” din
cadrul imobilului proprietate publica situat in str. Ernest Maftei, nr. 147, sat Samurcasi. Com. Crevedia jud.
Dambovita, initiator primar Petre Florin;
5. Proiect de Hotarare privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie
speciala de salubrizare pentru anul 2017, initiator primar Petre Florin;
6. Analiza cererii nr. 2171/07.03.2017 - inaintata de catre dl. Niculescu Adrian;
7. Analiza cererii nr. 2201/07.03.2017 - inaintata de catre ProTv SRL;
8. Raport de activitate nr. 1665/22.02.2017 pe anul 2016 biblioteca comunala;
9. Diverse.
Dna. presedinte – incepem cu pct. 1 al ordinii de zi. Aprobam sau nu aprobam?
Dl. Banica Ion – propun schimbarea punctelor pe ordinea de zi. Punctul 1 sa fie inainte de punctul
Diverse.
Dna. presedinta – supune la vot propunerea.
Se voteaza cu 14 voturi pentru schimbarea ordinii de zi.
Dna. presedinte – da citire primului punct al ordinii de zi conform votului consilierilor:
Proiect de Hotarare privind transformarea unor functii publicii vacante in functii publice cu o alta
denumire clasa si grad profesional in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Crevedia, jud. Dambovita, initiator primar Petre Florin;

Dl. Primar – doresc sa retrag art. 3 din Prioectul de Hotarare de la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Ramane postul in continuare debutant deoarece nu il mai transform, pentru a se prezenta oricine la
concurs.
Dna. presedinte – Aveti obiectiuni? Se supune la vot Prioectul de Hotarare numai cu articolele 1,2,
4 si 5. Sunteti nelamurit dl. Simion Vasile?
Dl. Simion Vasile – o sa venim cu suspendarea totala a P.H. Trabuia sa veniti cu el modificat de la
inceput.
Dl Primar – l-am retras de pe ordinea de zi deoarece legea imi permite.
Dl. Simion Vasile – e o neintelegere, e un articol pe care in retrageti sau il modificati?
Dl. Primar – ramane postul debutant cum e in prezent nu il mai modificam.
Dna. Presedinte – supun la vot. Cine este pentru sa se voteze fara art. 3 din proiectul de hotarare?
Dl. Banica Ion – sa suporte o amanare.
Dl. Matache Emanoil – sa supunem totusi la vot.
Dna. presedinte – supune la vot. Se voteaa cu 8 voturi pentru si 6 abtineri ( dl. Banica Ion, dl.
Simion Vasile , dl. Trandafir-Pana Valeriu, dl. Ion Costin, dl. Pana Ion).
Dna. Presedinte – trece la punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind aprobarea
contractului de asociere ce va fi incheiat intre comuna Crevedia prin consiliul local si judetul
Dambovita prin Consiliul Judetean in vedera realizarii documentatiei actualizare Plan urbanistic
general si Regulamentul local de urbanism, comuna Crevedia, initiator primar Petre Florin;
Dna. Presedinte - Supune la vot. Cine este pentru?
Dl. Gulianu Costel – iar incheiem un contract de asociere? Eu sunt nelamurit si nehotarat (nu stiu
despre ce e vorba) ne trezim cu amendamente.
Dl. Primar – am mai avut discutii despre acest subiect – e vorba de finantare.
Dl. Simion Vasile – sa se consemneze in procesul verbal.
Dna. Presedinte – supune la vot. cine este pentru?
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Dna. Presedinte – trece la pct. 3 pe ordinea de zi: Proiect de Hotarare privind darea in
folosinta gratuita pe termen limitat a spatiului “sala mare” din cadrul imobilului proprietate publica
situat in str. Ernest Maftei, nr. 147, sat Samurcasi. Com. Crevedia jud. Dambovita, initiator primar
Petre Florin;
Dl. Iancu Gheorghe – mentionez ca e vorba de cei cu clubul sportiv de la Samurcasi
Dl. Trandafir -Pana Valeriu – am o propunere – in momentul in care domnii vin cu aceasta solicitare
eu zic ca jumatate din copiii din comuna Crevedia sa fie inscrisi acolo. Cand o sa fie performanta putem
sa alocam si niste bani pentru ei.
Dl. Gulianu Costel – daca au rezultate bune la concursuri, putem sa-I ajutam contribuind cu bani ca
si la echipa de fotbal a comunei Crevedia.
Dna. Presedinte – supun la vot, cine este pentru?
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Dna. presedinte – trece la pct. 4 al ordinii de zi. Proiect de Hotarare privind stabilirea si
aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017,
initiator primar Petre Florin. Aveti ceva de obiectat sau trecem la vot?
Dl. Simion Vasile – era vorba de avizul nefavorabil. Comisia decide: Avizul este nefavorabil.
Dna. Presedinte – supun la vot. Cine este pentru?
Se voteaza cu 6 voturi pentru si 8 voturi impotriva deoarece nu sunt de acord cu majorarea
taxei, aceasta sa ramana la fel( dl. Trandafir – Pana Valeriu, dl. Pana Ion, dl. Simion Vasile, dl.

Banica Ion, dna, Mihaila Mariana, dna. Costache Carmen, dna. Minea-Iftimiu Adriana si dl. Ion
Costin ).
Dna. Presedinte – trece la pct. 5 al ordinii de zi: Analiza cererii nr. 2171/07.03.2017 inaintata
de catre dl. Niculescu Adrian;
Dna. Presedinte – ati luat la cunostinta, ati citit-o. Dansul a mai venit cu o cerere pe care nu am
acceptat-o, a venit cu aceeasi cerere prin care a venit cu o modificare de suprafata.
Dl. Pana Ion – intelegem sa punem la dispozitie spatial pentru parcare.
Dl. Niculescu Adrian – doresc sad au bani pentru parcare.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – daca dl. Niculescu ar trebui sa darame, ar trebui ca si ceilalti care au
construit pe domeniul public sa darame constructiile.
Dl. Niculescu Adrian– am pus la dispozitie primariei poze relevante, am 13 mp. de copertina, e
contructie usoara. Am cerut din 17.08.2016, am revenit cu a doua si a treia solicitare.
Dl. Simion Vasile – de ce spuneti ca sunteti corect?
Dl. Niculescu Adrian– am fost si m-am documentat la dna. secretar Sarealba ce trebuie sa fac ca
sa intru in legalitate. In acea perioada nu era numit consiliul local. Am angajat firma Lufcad pentru
cadastru. Am primit somatie cu amenda.
Dl. Primar – cum sa nu fie consiliu? Ce vorba e asta?
Dl. Simion Vasile – ati fost contraventionat dupa ce ati adus injurii primarului, etc.
Dl. Gulianu Costel – haideti sa-l rugam pe dl.primar poate se indupleca si va da spatiul.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – a spus ca darama daca vine trotuarul pe acolo.
Dl. Niculescu Adrian – doresc sa cesionez, am nevoie de spatiu public, sunt bani pentru buget.
Dl. Viceprimar – Nu credeti ca creati precedent?
Dl. Simion Vasile – am inteles ca ati depus hartii la judecatorie.
Dl. Niculescu Adrian – da, impotriva primarului.
Dl. Primar – ai pus pavele ilegal acolo.
Dna presedinte – supun la vot. Cine este pentru?
Se voteaza cu: 1 vot pentru (dl. Trandfir-Pana Valeriu), 8 voturi impotriva deoarece creaza
precedent ( dl. Banica Ion, dl. Simion Vasile, Dna Mihaila Mariana, dl Iancu Adrian, dl. Alecu
Alexandru, dl. Jeloaica Ionut, dl. Vasilescu Mircea si dna Costache Carmen) si 5 abtineri (dl.
Matache Emanoil, dl. Ion Costin, dna. Minea-Iftimiu Adriana, dl. Gulianu Costel si dl. Pana Ion).
10. Dna. Presedinte – trece la pct. 6 al ordinii de zi: Analiza cererii nr. 2201/07.03.2017 inaintata de catre ProTv SRL;
Dl. Primar – PRO TV filmeaza o reclama.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – sa vina ProTv sa filmeze dar sa dea bani sau sa faca o sponsorizare
copiilor din scoli.
Dna. Minea-Iftimiu Adriana – eu in calitate de director al scolii am cerut acordul Inspectoratului
Scolar Dta. ca sa primesc de la ProTv prin sponsorizare anumite lucruri: imprimanta etc.
Dna. Presedinta – supun la vot. Cine este pentru?
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Dna. Presedinte – la solicitarea dvs. propun sa luam pauza. In cateva minute se reia sedinta.
Dna. Presedinte – trece la pct. 7 pe ordinea de zi: Raport de activitate nr. 1665/22.02.2017 pe
anul 2016 biblioteca comunala;
Dra. Nita Felicia – deoarece dra. bibliotecara are probleme de sanatate, voi da citire raportului de
activitate al bibliotecii comunale pe anul 2016.
Dna. presedinte – se va lua act ca s-a adus la cunostinta raportul bibliotecarului.

Dna. presedinte – trecem la pct. 8 al ordinii de zi : Proiect de Hotarare privind aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017- initiator primar Petre Florin;
Dl. Simion Vasile – Avizul comisiei este favorabil cu mentiunea ca lista de investitii trebuie
modificata. Dau cuvantul dl. Trandafir –Pana Valeriu.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – am fost toti de acord in comisie ca punctele sa fie grupate in lista de
investitii, exemplu: iluminatul Darza cu iluminatul Crevedia si altele.
Dl. Simion Vasile – dra. contabil nu face dacat sa trimita fiecare punct din lista in contul respectiv.
In materialul prezentat se face precizare fixa unde se gasesc banutii.
Dl. Trandafir – Pana Valeriu – la sistemul de supraveghere video propun majorare buget. La acest
buget conform art. 42 din Legea 273 a finantelor publice, avem toate informatiile cu privire la investitiile
locale. Dl. primar intocmeste anual proiectul de buget pe clasificatii si puncte – pentru fiecare obiectivinsa trebuiesc facute lamuriri la pct. “d” si “ e” din anexa.
Dl. Simion Vasile – se vor executa cum spune legea.
Dna. Presedinte - in proiectul de buget de la inceput s-a modificat suma la trecerea de pietoni din
satul Cocani si Manastirea.
Dl. Simion Vasile – au fost prinse si refugiile, avizele etc. Lista finala a fost de acum doua
saptamani adusa la cunostinta.
Dl. Primar – si tot se va mai modifica.
Dl. Gulianu Costel – aceste proiecte vor merge asa cum sunt sau vor avea reproiectari?
Dl. Primar – se face proiect de hotarare care se aproba in consiliul local.
Dra. Nita Felicia – propunerile din lista de investitrii au suportat modificari pentru ca este posibil ca
pana la realizarea proiectului nu se stie exact suma (exemplu:5 mii lei sau 6 mii lei ). Cu privire la costuri
nu stim cu exactitate sumele care vor fi, posibil sa fie mai mult ca preturi, ne vom prezenta in fata dvs.cu
propuneri de diminuare.
Dl. Guilianu – N-ar fi mai bine sa votam lista de investitii fara preturi?
Dra. Nita Felicia – nu, deoarece fiecare sume se regasesc in propunerile de investitii la obiective
fiind prezentate pe o lista de dotari. In afara de aceste sume per total conform listei de investirii, toate
aceste achizitii sunt reluate in programul de achizitii care trebuie trecut prin SEAP. Acolo trebuie trecut
defalcate.
Dl Gulianu Costel – noi ce votam ?
Dra. Nita Felicia –votati bugetul – lista de investitii pentru anul 2017.
Dl. Primar – tot ce e trecut in lista de investitii se vor face legal prin programul SEAP.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – toate sunt cu atribuire directa.
Dl. Gulianu Costel – exemplu: eu votez primul punct achizitionare teren sport Darza, mie imi
convine pretul, dar apoi apare altfel..
Dl. Primar – vreti sa facem multe lucruri in comuna fara bani.
Dl. Simion Vasile – am purtat multe discutii pe tema aceasta. Concluzia si avizul comisiei ramane
clar favorabil. Avem dreptul sa votam sau nu acest proiect de buget. Unde sunt inadvertentele – se vine
cu modificari si clarificari. Haideti sa facem treaba, sa nu mai tergiversam.
Dl. Banica Ion – sa mai adaugam ceva, sa scoatem din scoala cabina de paza, sa fie la poarta
scolii cabina pentru bodiguarzi.
Dl. Matache Emanoil – la Barbateasca – Cocani, daca se poate o trecere de pietoni.
Dl. Banica Ion – pe soseaua Combinatului se poate face trotuar?
Dl. Primar – m-am interest unde vine conducta de apa ca sa stim unde vine trotuarul pe DN 1A.
Dl. Banica Ion – in centrul comunei sa facem ceva de suprafata.
Dl. Pana Ion – unde se spune modernizare centru Crevedia, se refera si la piata?
Dl. Gulianu Costel – ce-i facem, o desfiintam piata?
Dl. Primar – ce putem face in loc de piata?
Dl. Gulianu Costel – o parcare auto.

Dl. Primar – se face o preoiectare pentru modernizare centru.
Dl. Pana Ion – referitor la trecerile de pietoni, sa se faca si la magazinul VIVICOM, la biserica
Crevedia si la Mega Image.
Dl. Primar – CNADR nu ne da aprobare pentru trecerile de pietoni, exista cea de la farmacie. Ce
alte propuneri mai aveti pentru lista de investitii?
Dl. Matache Emanoil – la Barbateasca sa se infiinteze o statie de autobus.
Dl. Alecu Alexandru – la Darza, pe domeniul public sa se amenajeze o parcare pentru 5,6 masini.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu – a ramas sa vedem ce hotaram pentru biserici.
Dra. Nita Felicia - la biserica Crevedia II - 322 mii lei, la biserica Samurcasi + Manastirea - 130 mii
lei, la biserica Darza - 100 mii lei, la biserica Cocani - 150 mii lei, toate acestea sunt solicitarile preotilor.
Noi propunem la biserica Cocani unde s-au facut reparatii capitale, suma de 150 mii lei, la Crevedia II se
propune aceeasi suma pe care a solicitat-o preotul 322 miilei, la Samurcasi si Manastirea 80 mii lei, la
Darza 32 mii lei, la biserica Crevedia I preotul are Autorizatie de Construire de anul trecut, avize de la
culte pentru reparatii casa parohiala pentru a face o capela si reparatii la acoperis - 116 mii lei.
Dl. Simion Vasile - referitor la parohii, oamenii acestia vin si cu avize, proiecte?
Dl. Primar - nu are treaba cu lista de investitii, ii ajutam daca avem bani.
Dra. Nita Felicia - sumele sunt solicitate de preoti , noi nu avem sumele incasate la bugetul local,
vor fi sume din incasari curente pe anul 2017.
Dl. Trandafir-Pana Valeriu - sa dam macar la biserica Crevedia II, sa-l ajutam pe preotul Ionut cu
materiale. Nu avem dreptul sa le dam?
Dl. Primar - trebuie sa aiba devize, proiecte... dumneavoastra consilierii hotarati.
Dra. Nita Felicia - pentru alocarea de sume - mana de lucru sa fie suportata din donatii.
Dl. Primar - la punctul 35 din lista de investitii - retea gaze Cocani - e trecut gresit, se rectifica retea de gaze Crevedia-Cocani. In zona Biserica Catolica din Manastirea este nevoie de un punct de
aprindere electrica. Trebuiesc schimbate transformatoarele. Aceste investitii s-ar putea sa le faca SC
Electrica din banii lor dar trebuiesc prinse in buget.
Dl. Trandafir - Pana Valeriu - cer o lamurire - cap. 67.02 cultura, recreere si religie, ce inseamna?
Bani prevazuti pentru ce?
Dra. Nita Felicia - reprezinta sume cheltuieli de personal, biblioteca, cheltuieli materiale, ziua
comunei, sustinerea cultelor, actualizarea contractului de asociere intre C.L. Crevedia si Clubul Sportiv
Vointa Crevedia.
Dl. Trandafir - Pana Valeriu - cum se impart banii acestia?
Dl. Primar - cum este trecut in lista pentru fiecare.
Dna Presedinte - supun la vot. Cine este pentru?
Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Dna. Presedinte - trece la punctul Diverse.
Dl. Trandafir - Pana Valeriu - la biserica din Cocani se darama tot ce s-a executat in toamna.
Dl. Primar - nu s-a facut nici receptia finala, nu s-a executat de catre primarie, nu s-a platit de catre
primarie.
Dl. Trandafir - Pana Valeriu - noi asteptam raspunsuri de la dumneavoastra in calitate de primar.
Apropo de verificat, haideti sa facem o comisie de verificare conform art. 56 pct. 7 din legea 215/2001.
Dl. Gulianu Costel - in situatia in care lucrarea a iesit asa cum e, cine face receptia, cine plateste?
Dna. Presedinte - la receptie vor veni cei de la ISU, IJC, parohie, protopopi etc.
Dl. Trandafir - Pana Valeriu - Sa se faca o comisie, daca se constata ceva anormal acolo sa se ia
masuri.
Dna. Dawoud Rodica - sa se faca adresa la CNADR sa mute masinile de pe trotuarul din fata Mega
Image-ului si sa fie semnalizata trecerea de pietoni. Sa se astupe acel sant care e plin cu ulei de motor.
Masinile parcate acolo au gabarit depasit mare si nu exista vizibilitate.
Dna. Presedinte - cer dl.primar sa ni se puna la dispozitiei o camera in cadrul primariei pentru
audiente cu cetatenii, prin rotatie pentru fiecare consilier local.

Dl. Simion Vasile - eu sunt de acord cu acest punct, referitor la punerea la dispozitie a unui birou in
cadrul primariei.. referitor la trotuarul de pe DN 1A va trebui sa fie adus la o stare mai buna dar si cetatenii
sa-si intretina spatiile verzi din fata curtilor, iar masinile din curba de pe sosea sa nu mai fie parcate pe
trotuar. In localitate sunt probleme la iluminatul public, nu sunt becuri, sunt arse.
Dl. Pana Ion - la Darza, limitare de tonaj unde sunt limitatoare de viteza.
Dna. Presedinte - cetatenii localitatii Samurcasi au inaintat o adresa referitor la cartierul dinspre
Flamanzeni-Buftea, care doresc asfaltare strazi si iluminat public.
Dl. Primar - voi face o proiectare a tuturor strazilor care nu au fost asfaltate si speram sa rezolvam
sau macar sa facem pietruire.
Dna. Presedinte - declar inchisa sedinta extraordinara.
PREDENTE DE SEDINTA,
MIHAILA MARIANA

SECRETAR,
jr. SAREALBA IULIANA

