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Proces-verbal
privind ședința ordinară a Consiliului local din
data de 25 aprilie 2018

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, a fost
convocat azi 25 aprilie 2018, în ședință ordinară.
Convocarea Consiliului local s-a făcut de domnul primar Petre Florin
prin dispoziţia nr. 137 din 19.04.2018, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele
două secțiuni, la data de 31.03.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție
bugetară la data de 31.12.2017;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei investiții
cuprinsă în lista obiectivelor de investiții pe anul 2018;
4. Proiect

de

hotărâre

privind

actualizarea

Strategiei

pentru

dezvoltarea locala a Comunei Crevedia, județul Dâmbovița, pentru
perioada 2015-2020;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2018;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1- Grila de
salarizare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.
31/31.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru
personalul platit din fonduri publice din
cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Crevedia, judetul Dambovita, cu
modificările și completările ulterioare;
7. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru organizarea
zilelor comunei Crevedia în anul 2018;
8. Diverse;
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Domnul secretar al comunei a asigurat convocarea Consiliului local
cu invitaţia scrisă nr.4705 din 19.04.2018 înaintată fiecărui consilier
local, la care s-au anexat proiectele de hotărâri și materialele de ședință,
prin poștă electronică, fiecare consilier local având asigurate mijloacele
tehnice necesare (tabletă cu internet) pentru primirea acestora.
La începutul ședinței se constată prezența a 14 consilieri locali,
domnul Alecu Alexandru fiind prezent de la orele 17,15, începând cu
dezbaterea pct. II al ordinii de zi.
Lista membrilor Consiliului local:
Nr.
crt.
1.

NUME si PRENUME CONSILIER LOCAL

Prezența

ALECU ALEXANDRU

Prezent

2.

BANICA ION

Prezent

3.

DUMITRU DANUT

Prezent

4.

COSTACHE CARMEN- NICOLETA

Prezent

5.

GULIANU COSTEL

Prezent

6.

IANCU GHEORGHE-ADRIAN

Prezent

7.

ION COSTIN - GABRIEL

Prezent

8.

JELOAICA IONUT

Prezent

9.

MATACHE EMANOIL

Prezent

10.

MIHAILA MARIANA

Prezent

11.

MINEA - IFTIMIU ADRIANA

Prezent

12.

PANA ION

Prezent

13.

SIMION VASILE

Prezent

14.

VASILESCU MIRCEA

Prezent

15.

TRANDAFIR-PANA VALERIU

Prezent

(ordine alfabetică)

Ordinea de zi a fost afişată public la sediul Primăriei Crevedia și pe
site-ul www.primariacrevedia.ro, odată cu convocarea Consiliului local,
conform procesului-verbal nr. 4708 din 19.04.2018.
Pe lângă doamnele/domnii consilieri locali, la şedinţă participă şi:
- domnul primar Petre Florin;
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- domnul secretar Ghiță Ion;
- domnișoara Niță Felicia, în funcția de expert în cadrul
biroului financiar-contabil al Primăriei;
Constatându-se

întrunit cvorumul legal, doamna președintă

Costache Carmen-Nicoleta a declarat deschisă ședința Consiliului local.
Doamna

președintă

Costache

Carmen-Nicoleta

și

domnul

secretar Ghiță Ion au supus spre aprobare procesul-verbal al ședinței
anterioare (ședința ordinară) din data de 29 martie 2018.
În urma votului deschis, procesul-verbal al ședinței anterioare a
fost aprobat cu 12 voturi pentru, abținându-se doamna Minea-Iftimiu
Adriana care a lipsit la ședință și domnul Trandafir-Pană Valeriu, iar
domnul Alecu Alexandru nu este prezent.
În continuare, doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta a
supus la vot ordinea de zi conform convocatorului, consemnându-se
aprobată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA
CONTURILOR ANUALE DE EXECUȚIE BUGETARĂ LA DATA
DE 31.12.2017

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, prezintă pe
scurt proiectul de hotărâre 29/19.04.2018 și expunerea de motive.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei, cu o abținere a domnului Trandafir – Pană
Valeriu.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
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În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 13 voturi pentru și o abținere a domnului Trandafir-Pană Valeriu,
lipsind domnul Alecu Alexandru.
Domnul consilier local Pană Ion: Domnul Alecu este pe drum și
sosește în câteva minute. Să așteptăm puțin pentru a fi toți consilierii
prezenți.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Nu este normal
să așteptăm, eu propun să continuăm ședința.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI
BUGETARE PE CELE DOUĂ SECțIUNI, LA DATA DE 31.03.2018
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, prezintă
proiectul de hotărâre nr. 24/19.04.2018 și expunerea de motive.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier local Simion Vasile, președintele Comisiei
economice prezintă avizul favorabil al comisiei, cu o abținere a domnului
Trandafir – Pană Valeriu.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului Trandafir-Pană Valeriu, fiind
prezent și domnul Alecu Alexandru.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII
UNEI INVESTIțII CUPRINSĂ ÎN LISTA OBIECTIVELOR DE
INVESTIȚII PE ANUL 2018
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, prezintă
proiectul de hotărâre nr. 27/19.04.2018 și expunerea de motive.

Pag. 4/14

Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, etc
prezintă avizul favorabil al comisiei.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 15 voturi pentru (unanimitate).

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei
pentru dezvoltarea locala a Comunei Crevedia, județul
Dâmbovița, pentru perioada 2015-2020
Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune
proiectul de hotărâre nr. 28/19.04.2018 și expunerea de motive.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Bănică Ion, președintele Comisiei de urbanism, etc
prezintă avizul favorabil al comisiei.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
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În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 15 voturi pentru (unanimitate).

5. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de
ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț în calitate de inițiator, expune
proiectul de hotărâre nr. 25/19.04.2018 și expunerea de motive.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Doamna Mihăilă Mariana: Care sunt modificările aduse la planul
de ocupare a funcțiilor publice?
Domnul

secretar

Ghiță

Ion:

Există

funcționari

publici

care

întrunesc condițiile legale pentru promovare în grade profesionale în anul
2018 fiind menționați în raportul de specialitate, iar postul de consilier,
grad profesional asistent rămas vacant la sfârșitul anului 2017 să poate
fi ocupat prin recrutare.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Deci se va scoate la
concurs acest post.
Domnul primar Petre Florin: Da, acest post va fi scos la concurs
în biroul financiar-contabil, fiind necesar a fi ocupat.
Doamna

președintă

Costache

Carmen-Nicoleta:

Mai

sunt

discuții?
Nu s-au consemnat alte discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 15 voturi pentru (unanimitate).
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1Grila de salarizare aprobata prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 31/31.07.2017 privind stabilirea salariului de
baza pentru personalul platit din fonduri publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Crevedia, judetul Dambovita, cu modificările și
completările ulterioare

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune
proiectul de hotărâre nr. 26/19.04.2018 și expunerea de motive.
Domnul secretar Ghiță Ion: Coeficientul de ierarhizare este de
2,60, nu de 2,70, pentru funcția de referent de specialitate, gradația 5.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există

discuții

pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 15 voturi pentru (unanimitate).

6. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri
pentru organizarea zilei comunei Crevedia în anul 2018

Domnul primar Petre Florin în calitate de inițiator, expune
proiectul de hotărâre nr. 30/19.04.2018 și expunerea de motive.
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Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Există discuții
pe marginea proiectului de hotărâre?
Domnul consilier local Bănică Ion: Nu prea mai este timp pentru
organizarea acestui eveniment.
Domnul primar Petre Florin: Există timp, însă dacă doriți, putem
să amânăm. Se va organiza cu firmă de specialitate, prin achiziție legală
prin SEAP.
Domnul consilier local Pană Ion: Când se publică în SEAP, să se
specifice clar și data evenimentului.
Domnul primar Petre Florin: Pentru data de 1 iunie 2018, se vor
organiza cncursuri între copii, iar pe data de 2 iunie 2018 se va face
premierea copiilor până la orele 12,00, după care se va face programul
artistic.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Comisiile de
specialitate rog să prezinte avizele la proiectul de hotărâre.
Domnul Matache Emanuel, președintele Comisiei juridice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Domnul Simion Vasile, președintele Comisiei economice prezintă
avizul favorabil al comisiei.
Doamna

președintă

Costache

Carmen-Nicoleta:

Mai

există

discuții pe marginea proiectului de hotărâre?
Nu s-au consemnat alte discuții.
Doamna președintă Costache Carmen-Nicoleta: Supun la vot
deschis proiectul de hotărâre.
În urma exprimării voturilor, proiectul de hotărâre a fost aprobat
cu 15 voturi pentru (unanimitate).

S-A TRECUT LA DIVERSE

Domnul consilier local Simion Vasile: Doamna avocat să prezinte
raportul de activitate către Consiliul local.
Domnul primar Petre Florin: Raportul de activitate îl depune d-ra
avocat la biroul financiar-contabil, odată cu factura.
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Domnul consilier local Trandafir –Pană Valeriu: A fost o condiție
să se prezinte și raport de activitate de către avocat, pentru a cunoaște
litigiile și alte probleme juridice la care participă.
Domnul consilier local Simion Vasile: Să prezinte ce s-a făcut cu
cazul ”Stellina”, cu terenul de la ”Dispensar”, dacă s-au făcut demersuri
pentru evacuare, și alte litigii.
Domnul primar

Petre Florin: La Stellina, s-au făcut toate

demersurile, trebuie să preluăm terenul care a fost concesionat, iar la
pct. fost ”Dispensar”, este în lucru cadastrul și intabularea, după care vor
fi luate măsurile legale.
Domnul consilier local Simion Vasile: Trebuiesc luate măsuri de
îndreptare a drumurilor ori împietruirea acestora deoarece a venit
căldura, cu utilajul primăriei (buldoexcavator). Mai trebuie urgentat
lucrările de apă și canal.
Domnul primar Petre Florin: Se lucrează la caietul de sarcini
pentru împietruire și sperăm ca săptămâna viitoare să se facă procedura
de achiziție și să se încheie contractul pentru pietruirea drumurilor
deoarece sunt degradate și este necesar a fi reparate cât mai urgent. Nu
se poate face îndreptarea drumurilor cu buldoexcavatorul primăriei, ci cu
un greder. Legat de apă și canal, RAJA a făcut procedurile de achiziție,
știu că există contestații, însă sperăm a fi încheiat contractul cât mai
urgent și a

demara lucrările de apă și canalizare, după soluționarea

contestațiilor.
Vă mai informez că vor începe cât mai curând și lucrările la parcuri.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Mai sunt probleme cu
câinii comunitari.
Domnul primar Petre Florin: Săptămâna trecută au fost luați 50
de câini de către firma de ecarisaj, fiind mereu probleme cu câinii
comunitari.
Domnul consilier local Simion Vasile: Pe problemele de mediu și
gospodărie comunală, știu că s-a făcut prima etapă de înștiințare a
cetățenilor pentru a realiza obligațiile legale, dar în continuare trebuiesc
aplicate și sancțiuni.
Pag. 9/14

Domnul primar Petre Florin: O să vin cu propunere în ședința
viitoare să acordăm o sumă pentru cei care vor transmite datele celor
care aruncă gunoaie ori deversează în locuri nepermise, iar cei care
săvârșesc astfel de fapte, vor fi amendați cu amendă

de până la 10

milioane de lei vechi. Este important să știm cine aruncă gunoaie ori
deversează pe șanțuri și în alte zone interzise pentru a-i putea sancționa.
Domnul consilier local Simion Vasile: Este o mare problemă că se
deversează din fose pe șanțuri.
Domnul primar Petre Florin: Trebuie să avem probe pentru a
putea aplica sancțiuni și este greu de probat, în plus, este greu de a intra
în incinta proprietăților, de asta vom veni cu propuneri de sancțiuni.
Domnul viceprimar

Jeloaica Ionuț: Este foarte greu de a

demonstra astfel de fapte, dar vom lua toate măsurile ce se impun.
Doamna consilier local Mihăilă Mariana: Există lege și trebuie
aplicată.
Domnul consilier local Bănică Ion: Înainte de sancțiuni, trebuie să
avem canalizare.
Domnul primar Petre Florin: Va fi făcută și canalizare și este unul
dintre cele mai importante obiective pentru care ne dăm interesul, dar nu
se justifică deversarea dejecțiilor pe șanțuri, pentru astfel de fapte
trebuie date sancțiuni.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Vă aduc la
cunoștință că sistemul de aprindere al iluminatului public nu funcționează
când trebuie. Era întuneric afară, iar iluminatul nu era încă aprins. De
asemenea, există materiale (pământ) pe trotuarul de pe DN1.
Domnul

viceprimar

Jeloaica

Ionuț:

Iluminatul

public

este

programat să se aprindă la orele 20,45. Legat de trotuarul de pe DN,
acesta a fost curățat anul trecut de personalul salarial al primăriei de
noroi și alte resturi de materiale.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Referitor la ziarul
comunei, am constatat că la ultimul interviu, domnul Alecu a menționat
că a realizat o serie de proiecte, însă nu a inițiat vreun proiect

de

hotărâre, ci domnul primar a fost inițiatorul proiectelor respective și nu
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mi se pare corect să facă astfel de declarații, iar partidele nu trebuie să
facă declarații prin reprezentanții lor.
Domnul primar Petre Florin: Domnul Alecu a propus astfel de
lucrări, nu a inițiat, fiind o diferență.
Domnul consilier local Pană Ion: Eu spre exemplu am venit cu
ideea de a se amplasa ceasul în centrul comunei, dar domnul primar a
inițiat proiectul.
Domnul consilier local Trandafir-Pană Valeriu: Eu cred că ziarul
trebuie să promoveze mai mult școlile din comună, să nu se facă reclamă
la partide.
Domnul primar Petre Florin: Nici nu avem dreptul de a face
reclamă, ziarul reflectă ceea ce se facem

în comună și să informăm

opinia publică.
Domnul

consilier

local

Matache

Emanuel:

Pentru

domnul

viceprimar, legat de lucrările de curățare a vegetației de-a lungul
drumului național, să se cosească corespunzător pe tot domeniul public.
Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Se lucrează în momentul de
față la aceste lucrări pe DN pentru curățarea trotuarului și a spațiului
verde, tot ce face parte din domeniul public.
Domnul primar Petre Florin: Se cosește tot, nu doar o parte din
spațiul ce constituie domeniul public.
Domnul consilier local Matache Emanuel: Să se curețe și de crăci
ori alte materiale existente, nu doar iarba. Între fabrica de cărămidă și
alte proprietăți, există terenuri neângrijite, care afectează imaginea
comunei, și trebuiesc luate măsurile legale împotriva proprietarilor de
teren.
Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Știm că există astfel de
terenuri și nu sunt puține, însă în majoritatea cazurilor, nu au
documentele depuse la registrul agricol ori la compartimentul de taxe și
impozite, urmând să facem demersurile necesare pentru identificarea
proprietarilor și luarea măsurilor legale împotriva acestora. Exemplu, cel
de la Constanța care are teren în zona specificată de domnul Matache, nu
a depus documentele la primărie, după ce a cumpărat terenul.
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Domnul consilier local Vasile Simion: Trebuie să existe mai multă
implicare și să se ia măsurile legale.
Domnul secretar Ghiță Ion: Pentru persoanele care nu îngrijesc în
mod

corespunzător

imobilele,

pe

lângă

sancțiunile

prevăzute

de

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, se poate adopta hotărâre de
majorare a impozitului până la 500% în baza Codului Fiscal.
Domnul primar Petre Florin: O să vin și cu propunere de stabilire
a unor taxe de trecere pe drumurile locale pentru utilaje mari, pentru că
degradează aceste drumuri.
Domnul viceprimar Jeloaica Ionuț: Este normal să existe o
restricție de tonaj pe drumurile locale și trebuie adoptată o Hotărâre de
către Consiuliul local în acest sens, șeful de post menționând că nu poate
da sancțiuni în momentul de față pentru mașinile de mare tonaj care
circulă pe drumurile locale, chiar dacă avem indicatoare instalate.
Domnul consilier local Vasile Simion: Trebuie să se țină cont de
tot ce spunem noi în ședințele Consiliului local, iar în cele viitoare, este
normal să fim informați de către domnul primar cu ce măsuri s-au luat.
Domnul consilier local Matache Emanoil: Mai ridic și problema
podului de la Cocani care este cunoscută și de domnul primar.
Domnul consilier local Vasilescu Mircea: Precizez faptul că cei de
la firma de salubritate, nu a ridficat gunoiul pus în saci și nu este în
regulă.
Domnul consilier local Pană Ion: Una din problema ce doream să o
pun în discuție este cea legată de mașinile de tonaj ce circulă pe
drumurile locale, dar bine să s-a discutat. O altă problemă este cea
legată de drumul local de lângă magazinul Mega Image, unde s-a băgat
conductă de apă, s-a spart drumul, nu s-a refăcut corespunzător asfaltul
și ne afectează pe toți cei care trecem cu mașinile pe acest drum. Știu că
s-a transmis adrese către proprietar și chiriașul cu magazin, dar să se ia
măsuri în continuare pentru remediere.
Domnul viceprimai Jeloaica Ionuț: Există contract între proprietar
și chiriașul Mega Image, din care rezultă că proprietarul se ocupă de tot
ce înseamnă utilități, am transmis somații la ambii, verificăm dacă a
Pag. 12/14

trecut termenul care l-am dat pentru remediere și dacă s-a întors dovada
poștală și vom lua măsurile legale în primul rând împotriva proprietarului,
chirașul invocând că nu are responsabilitate în privința utilităților.
Domnul consilier local Pană Ion: O altă problemă o constituie tubul
de scurgere a apei de la Mega Image care este înfundat și trebuie luate
măsuri de desfundare. Am un prieten viceprimar în comuna Domnești și
mi-a transmis că au achiziționat un mijloc de transport electric necesar
pentru transportul persoanelor gratuit la drumul principal. Știu că și noi
avem un buget care ne-ar permite astfel de investiții.
Domnul primar Petre Florin: Probabil că cei din această localitate
nu au transport public, însă aici există firme ce asigură transport public.
Domnul consilier local Gulianu Costel: Au fost discuții și în
ședințele anterioare legate de echipa Kempo care fac karate și trebuie să
îi ajutăm, aceștia au rezultate foarte bune. Există și copii din alte
localități, dar și copiii noștri merg la Buftea. Cred că este omenesc să-i
ajutăm cu niște saltele pentru a se putea antrena.
Domnișoara Niță Felicia, contabil în cadrul primăriei Crevedia:
Acum nu avem bani în bugetul local, dar vom ține cont la o rectificare
bugetară.
Doamna

președintă

Costache

Carmen-Nicoleta:

Mulțumesc

doamei Mihăilă Mariana care a specificat în ședința trecută că nu am fost
contra echipei Kempo, eu am avut discuții cu doamna doctor Prisăcaru
legat de modul de utilizare a toaletei, nu sunt contra, însă trebuie să
existe responsabilitate.
Doamna consilier local Minea –Iftimiu Adriana: Știu că acești
copii de la Kempo au rezultate foarte bune.
Domnul primar Petre Florin: Doamna Spinache Mihaela care a
făcut cerere la ultima ședință, este interesată să facă dansuri gratuite cu
copiii, iar spațiul îl punem la dispoziție în Samurcași așa cum s-a stabilit
în Consiliul local.
Domnul consilier local Gulianu Costel: Copiii din echipa Kempo au
nevoie și de sprijin pentru deplasare la diverse competiții sportive și
poate găsim soluții să-i ajutăm.
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Domnul primar Petre Florin: Încercăm să găsim soluțiile necesare,
deocamdată domnișoara contabil Niță Felicia să prindă bani la rectificare
pentru saltele.
Nu s-au mai consemnat alte discuții, drept pentru care doamna
președintă Costache Carmen-Nicoleta a declarat ședința închisă.
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