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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 12 NOIEMBRIE 2020, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului 

local al comunei Marginea, judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată prin 
Dispoziţia primarului comunei Marginea nr.258 din 09.11.2020. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședință sunt 
prezenți 15 consilieri din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc nemotivat 
domnii: Sfîrnaciuc Dorel și Vicol Marius; îl roagă pe domnul Boicu Danuț, președintele ales 
pentru luna noiembrie, să conducă lucrările ședinței. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 La ședință participă domnul Joltea Vasilică, Șef birou financiar-contabil. 
 Domnul Boicu Danuț îl roagă pe domnul Lazar Gheorghe –primarul comunei să prezinte 
ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată. 
 Domnul Primar Lazar Gheorghe prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.051 din 06.11.2020 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al comunei Marginea pentru anul 2020. 
 Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei; 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.057 din 06.11.2020 privind acordarea cu titlu 
gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere către DELGAZ  GRID SA prin ocuparea 
definitivă şi temporară a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Marginea 
pentru realizarea obiectivului „Modernizare LEA J.T. aferentă  PTA 3 Marginea, com. 
Marginea, jud. Suceava”. 
 Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei; 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.181 din 09.11.2020 privind aprobarea incheierii 
unui Acord de parteneriat intre UAT Comuna Marginea și UAT Comuna Horodnic de Sus, 
județul Suceava privind colaborarea intre părți în vederea asigurării cadrului necesar 
depunerii Cererii de finanțare și implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele inteligente 
de distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus din județul 
Suceava”,  finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile 
de transport al energiei electrice şi gazelor naturale. 
 Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei; 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.212 din 09.11.2020 privind modificarea HCL 
nr.25 din 04.11.2020 privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții «Rețea de distribuire a gazelor naturale în comuna Marginea, județul Suceava». 
 Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei; 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.054 din 06.11.2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comunei Marginea în Consiliile de administraţie precum și 
în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în unităţile din învăţământul 
preuniversitar din UAT comuna Marginea, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2020-2021. 
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 Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei; 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.051 din 06.11.2020 privind aprobarea 
rectificării bugetului local al comunei Marginea pentru anul 2020. 
 Avizul comisiei: Domnul Onufrei Ioan -Comisia pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l 
voteze în forma prezentată de inițiator. 
 Discuții: 
 1.viceprimar Hînțar Gavriluță: are o propunere cu privire la alocarea unei sume de 50.000 
lei pentru a se întocmi Strategia de dezvoltare a comunei Marginea pentru perioada 2021-
2027 și a unei sume de 20.000 pentru iluminat public, ambele fiind de la reabilitarea 
Caminului cultural;  
 2.consilier Lungu Florin: are mai multe întrebări; începe cu sumele atribuite Școlilor 
Gimnaziale nr.2 și 3; au mai fost alocați bani, dar consiliul local nu a fost de acord; 
 3.consilier Nichitean Dumitru: are dreptate domnul Lungu; în mandatul trecut au fost 
propuse aceste sume în două rânduri, dar proiectele au fost respinse; acum sunt bani 
suficienți pentru terminarea lucrărilor, iar sumele rămase necheltuite vor intra în fondul de 
rezervă; 
 -Lungu Florin: cu privire la suplimentarea cu suma de 120.000 lei la obiectivul modernizare 
prin betonare a 5,91 km drumuri comunale; din ce cauză alocăm această sumă? obiectivul 
este finalizat, mai sunt firme cu datorii; de să dăm această sumă unui singur beneficiar? 
 -Șef birou Joltea Vasilică: contractul nu a fost modificat, suma este aceeași; obiectivul este 
finalizat, dar mai trebuie de achitat o diferență; 
 -Lungu Florin: alocarea sumei de 50.000 lei pentru achiziționarea de combustibil pentru 
centrala termică a primăriei nu intră în totalul de la capitolul bunuri și servicii?la fel și suma 
de 20.000 lei pentru achiziționare combustibil pentru Sala de sport? 
 4.consilier Nichitean Vasile-Dorel: suma de 50.000 lei alocată pentru achiziționare 
combustibil centala termică primărie este suficientă pentru a acoperi întreaga perioadă de 
iarnă? 
 -Primar Lazăr Gheorghe: suplimentarea cu suma de 120.000 lei: a verificat toate situațiile 
de lucrări;  suma de 65.000 lei reprezintă costuri  pentru marcaje și indicatoare de circulație; 
15.000 lei este restanța de dirigenție de șantier; 10.000 lei este taxa pentru Inspectoratul de 
Stat în Construcții; mai trebuie plătit și expertul extern etc; combustibilul achiziționat cu suma 
de 50.000 lei va asigura necesarul pentru întreaga perioadă rece; 
 -consilier Lungu Florin: îl roagă pe domnul Joltea Vasilică să prezinte o situație detaliată a 
modului în care au fost cheltuite sumele de la capitolul bunuri si servicii în anul 2020; 
 5.consilier Derevlean Gavril:la aprobarea Bugetului pentru anul 2020 a fost alocată o 
sumă;din ce cauză aceasta nu a fost suficientă? 
 -Primar Lazar Gheorghe: la data de 31.10.2020 banii nu au mai ajuns; dacă ar fi fost 
suficienți nu era nevoie de rectificare bugetară; 
 6.consilier Boicu Danuț: după cum se știe, la aprobarea Bugetului pentru anul 2020, 
consiliul local a repartizat banii altfel decât erau propuși în proiectul de hotărâre; este clar că 
dacă n-au ajuns, este necesară o rectificare; 
 7.consilier Gheliuc Vasile: au fost discuții, stabilindu-se că dacă va fi nevoie, bugetul se va 
rectifica; în anul 2019 a fost alocată suma de 500.000 lei la bunuri și servicii, iar în 2020 la 
aprobarea bugetului au fost repartizați doar 300.000 lei; dacă se va suplimenta acum 
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capitolul cu suma de 70.000 lei nu i se pare ceva ieșit din comun; dorește să știe ce 
reprezintă alocarea la cele două școli gimnaziale a sumelor de 85.000 lei și respectiv 86.000 
lei? 
 -Primar Lazar Gheorghe: acești bani provin de la Ministerul Educației; îi vom primi și chiar 
dacă nu–i cheltuim pe toți, diferența va intra în bugetul nostru; mai este o solicitare a 
Liceului tehnologic cu privire la alocarea sumei de 30.000 lei ce reprezintă plata navetei 
cadrelor didactice și a transportului elevilor pentru luna octombrie 2020; 
 8.consilier Onufrei Ioan: sumele de 85.000 și 86.000 au fost prevăzute de la început 
pentru extinderea construcțiilor la școli? observă și o sumă de 100.0000 lei alocată pentru 
reparații drumuri comunale;Ulița Lungenilor este cumva prinsă, deoarece a primit reclamații 
că trebuie reparată? 
 -Șef birou Joltea Vasilică: sumele alocate școlilor gimnaziale sunt sume suplimentare; 
 -Primar Lazar Gheorghe: suma de 35.000 lei a fost alocată pentru deszăpezire pentru 
lunile noiembrie și decembrie 2020; suma de 65.000 lei este pentru lucrări de întreținere 
drumuri pietruite; dacă vom reface o parte din drumuri cu sumele alocate pentru calamități, 
diferența va rămâne neutilizată; 
 -consilier Onufrei Ioan: banii alocați de la Guvern pot fi folosiți numai cu respectarea 
destinației acestora; ar dori ca aceștia să fie riguros cheltuiți; 
 -consilier Nichitean Vasile-Dorel: este demarat vreun proiect pentru achiziționarea de 
tablete pentru elevi? 
 -Primar Lazar Gheorghe: s-a gândit inițial la aceasta problemă, însă școlile au demarat 
împreună cu Inspectoratul Școlar un program de achiziționare de tablete, iar primăria nu are 
nicio implicare; 
 9.consilier Curea Iliuță: banii alocați școlilor vor fi utilizați numai pentru lucrări de 
investitii? 
 -Primar Lazar Gheorghe:da, aceste sume se vor folosi numai pentru investiții; 
 -consilier Nichitean Dumitru: sumele de 86.000 lei și 85.000 lei provin de la Ministerul 
Educației;sunt întocmite situații de lucrări, iar diferența necheltuită va rămâne la bugetul 
local; recomandă ca la Grădinița cu program prelungit Marginea să fie construită cât mai 
urgent o magazie pentru a se depozita lemnele de foc, deoarece în prezent lemnele stau în 
aer liber și sunt ude; 
 -Primar Lazar Gheorghe: va lua legătura cu doamna director; 
 10.consilier Hrițcan Iliana: face o completare la ceea ce spus domnul Nichitean Dumitru; 
știe că lemnele sunt ude, este adevărat că nu sunt copii la grădiniță, dar a fost informată că 
se face focul din două în două zile, iar personalul care trebuie să fie prezent desfășoară 
activitatea în frig; 
 -Primar Lazar Gheorghe: nu a fost informat despre acest lucru, dar se va interesa;  
 -consilier Lungu Florin: propune înlocuirea centralelor termice de la Liceul Tehnologic și 
primarie cu unele pe peleți, care sunt mai performante; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: este inițiat un demers pentru racordarea comunei la gaze 
naturale;nu este normal să facem acum o investiție care în viitor se va dovedi inutilă; 
 Domnul Boicu Danuț, președintele de ședință,  prezintă amendamentul: Sunteți de acord 
cu diminuarea sumei de 70.000 lei de la capitolul reabilitare așezământ cultural, iar suma să 
fie utilizată astfel: 50.000 lei pentru întocmirea Strategiei de dezvoltare a comunei Marginea 
pentru perioada 2021-2027 și 20.000 lei pentru iluminat public? 
 -consilier Nichitean Dumitru: nu i se pare normal să se ia bani de la capitolul reabilitare 
camin cultural; 
 -consilier Onufrei Ioan: s-a uitat pe internet și i se pare scump 50.000 lei costul Strategiei 
de dezvoltare; nu ne gândim la iluminatul festiv de Craciun? 
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 -Primar Lazar Gheorghe: costul întocmirii stategiei nu este scump; se va efectua un sondaj 
de opinie pe un eșantion de 500 de persoane, strict adaptat pentru comuna Marginea; toți 
consilierii și salariații vor fi chestionați cu privire la dezvoltarea comunei; va fi înființată și o 
platformă one line; 
 -consilier Gheliuc Vasile: suma de 50.000 lei este suma totală? alocarea doar a unei sume 
de 20.000 lei la iluminat public i se pare foarte puțin; 
 -Primar Lazar Gheorghe: 50.000 lei reprezintă suma finală, iar pentru iluminat public va 
mai fi anul acesta o rectificare bugetară; 
 Se supune la vot amendamentul. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru,Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0.amendament aprobat. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru,Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.27. 
 Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.057 din 06.11.2020 privind acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere către DELGAZ  GRID SA prin ocuparea 
definitivă şi temporară a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Marginea 
pentru realizarea obiectivului „Modernizare LEA J.T. aferentă  PTA 3 Marginea, com. 
Marginea, jud. Suceava”. 
 Avizul comisiei: domnul Gheliuc Vasile- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze 
proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 Discuții: 
 1.consilier Gheliuc Vasile: sunt cunoscute zonele? 
 -Primar Lazar Gheorghe: este vorba despre o suprafață totală de 112 mp de teren din 
domeniul public care va fi ocupată de 109 stâlpi; este vorba despre partea de jos a comunei, 
zona Pod la Moara lui Bacală; 
 2.consilier Lungu Florin: este vorba despre o modernizare de rețea? 
 -Primar Lazar Gheorghe: se va monta un transformator nou, pentru a se mări puterea în 
zonă; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru,Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.28. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.181 din 09.11.2020 privind aprobarea 
incheierii unui Acord de parteneriat intre UAT Comuna Marginea și UAT Comuna Horodnic de 
Sus, județul Suceava privind colaborarea intre părți în vederea asigurării cadrului necesar 
depunerii Cererii de finanțare și implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele 
inteligente de distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de 
Sus din județul Suceava”,  finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme 
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale. 
 Avizul comisiei: domnul Gheliuc Vasile- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze 
proiectul în forma prezentată de inițiator. 
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 Discuții: 
 1.consilier Nichitean Dumitru:este întru totul de acord cu acest proiect; are o nemulțumire 
cu privire la următorul aspect: conducta de gaz trece pe raza comunei Marginea, centrul de 
redistribuire va fi tot în comuna noastră; suntem cea mai mare comună din județ cu peste 
11.000 de locuitori; ar vedea ca lider de proiect și de asociere să fie Comuna Marginea prin 
primar și nu Comuna Horodnic de Sus;  
 -Primar Lazar Gheorghe: proiectul se va realiza cu privire la o lungime de 20 km, iar în 
comuna Marginea sunt cuprinse 1413 locuințe cu un număr de 4620 persoane din totalul din 
11.250 înregistrate; primarul comunei Hordnic de Sus se ocupă de acest proiect de peste 6 
luni fiind astfel mult mai în temă; 
 -consilier Nichitean Dumitru: comuna Marginea la cât este de mare tot va avea o rețea de 
numai 20 km?    
 -Primar Lazar Gheorghe:diferența este dată de numărul populației beneficiare; 
 2.consilier Onufrei Ioan: avem consultant extern? 
 -Primar Lazar Gheorghe: avem consultant extern, dar contractul trebuie semnat de 
primari; 
 3.consilier Gheliuc Vasile: îl cunoaște pe domnul Luța –primarul comunei Horodnic de Sus; 
nu este vorba despre orgolii;să semnăm contractul, deoarece nu are importanță cine este 
lider de proiect; sa dăm drumul la treabă și de anul viitor să vedem lucrările începute; 
 -consilier Nichitean Dumitru: suma de 135.000 lei pentru întocmire studiu de 
fezabilitate?există vreo ofertă? 
 -Primar Lazar Gheorghe: există o ofertă; termenul limită de depunere a cererii de finanțare 
este data 17.12.2020, suntem presați de timp; 
 -consilier Nichitean Dumitru: în acest preț sunt incluse și ridicările topo? 
 -Primar Lazar Ghe:sunt incluse, trebuie identificată o suprafață de teren pe care va fi 
amplasată centrala de distribuție; 
 -consilier Nichitean Dumitru: rețeaua de apă-canal va avea o lungime de 70 km, iar cea de 
gaz numai 20 km; 
 4.consilier Lungu Florin: important este să avem rețeaua de gaz în comună;nu are 
importanță lungimea inițială a acesteia; 
 -consilier Onufrei Ioan: speră ca în anul 2023 să avem gaze naturale în comuna Marginea; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru,Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.29. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.212 din 09.11.2020 privind 
modificarea HCL nr.25 din 04.11.2020 privind aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții «Rețea de distribuire a gazelor naturale în comuna Marginea, 
județul Suceava». 
 Avizul comisiei: Domnul Onufrei Ioan -Comisia pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l 
voteze în forma prezentată de inițiator. 
 Discuții: 
 -Primar Lazar Gheorghe: denumirea inițială a proiectului a fost preluată din Ghidul vechi, 
iar în Ghidul nou acesta a fost redenumit; este necesar să pornim de la început bine; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru,Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
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Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.30. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.054 din 06.11.2020 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Marginea în Consiliile de 
administraţie precum și în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în 
unităţile din învăţământul preuniversitar din UAT comuna Marginea, judeţul Suceava pentru 
anul şcolar 2020-2021. 
 Avizul comisiei: Doamna Hrițcan Iliana- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l voteze în forma prezentată de inițiator. 
 Discuții:  
 1.consilier Hrițcan Iliana dă citire următoarelelor propuneri: 
 1.pentru Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din UAT 
comuna Marginea, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2020-2021: 1.Liceul Tehnologic «Vasile 
Gherasim» Marginea:-MARTINESCU Mircea;2.Şcoala Gimnazială Nr.2 Marginea:-GHELIUC 
Vasile și BOICU Danuț;3.Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea:-CUREA Iliuță și LUNGU 
Florin;4.Grădiniţa cu program prelungit  Marginea:-HRIȚCAN Iliana și NICHITEAN Vasile-
Dorel; 
 2.pentru Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în unităţile din 
învăţământul preuniversitar din UAT comuna Marginea, judeţul Suceava  pentru anul şcolar 
2020-2021:1.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea: -ONUFREI Ioan;2.Şcoala 
Gimnazială Nr.2 Marginea:-GRIGOREAN Marcel;3.Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea:-HANȚARI 
Gheorghiță;4.Grădiniţa cu program prelungit  Marginea:-DEREVLEAN Gavril; 
 2.consilier Lungu Florin:nu dorește să facă parte din niciun consiliu de administrație; 
 -consilier Hrițcan Iliana: în locul domnului Lungu Florin îl propune pe domnul consilier 
Grigorean Constantin. 
 3.consilier Boicu Danuț, președintele de ședință: nemaifiind alte discuții, propune ca 
modalitate de vot votul deschis, chiar dacă este vorba despre persoane; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru,Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea Iliuță, 
Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.31. 
 Domnul Boicu Danuț declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată și 
mulțumește celor prezenţi pentru participare.  
    Drept pentru  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                   BOICU Danuț                                                 ONCIUL Adrian-Valentin 
 

 
 
  

 


