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     JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  

                   GEOAGIU 

 

PROCES – VERBAL 

Incheiat azi  25.03.2020  in sedinta ordinara  a Consiliului Local 

al orasului Geoagiu 

 

 

Convocarea Consiliului Local Geoagiu in sedinta ordinara s-a facut prin Dispozitia primarului 

nr. 86  din  17.03.2020, cu respectarea dispozitiilor legale. 

La sedinta sunt prezenti toți cei 15 consilieri locali alesi. 

In conformitate cu art. 137, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

sedinta este legal constituita. 

Doamna Nyeste Iulia Elena,  preşedintele de sedinta ales prin hotarărea nr. 19/ 18.02.2020, 

preia conducerea lucrarilor sedintei si informeaza ca la sedinta participa de drept domnul Primar, 

Cărăguț Vasile și  dna Cimpoeşu Maria - secretarul oraşului,  

Potrivit art. 138 alin. (15) din din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , se dă citire 

procesului – verbal al sedinţei din data de 18.02.2020,  care este supus spre aprobarea consiliului 

local,  fiind aprobat in unanimitate de voturi. 

 

X X X 

 

Din partea dlui primar se prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Geoagiu  nr.  159 / 2019 privind  stabilirea 

cuantumului unei burse si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu 

frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul  scolar  2019 - 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de  

premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2019/2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către 

persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai orasului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

4. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018  . 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, la 

care Oraşul Geoagiu este membru fondator.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 

Public de Gestionare a câinilor fără stăpân şi a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu 

. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2020, datorată de orasul Geoagiu, 

judetul Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al unor imobile situate în intravilanul 

orașului Geoagiu, jud. Hunedoara. 
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Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea 

avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, inscris în CF 

65661 Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului cu destinația de cabinet medical 

pentru medicină de familie. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului cu destinația 

de cabinet medical pentru medicină dentară. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului 

General pentru investiţia ”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul 

Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

13. Proiect de hotărâre privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului 

General pentru investiţia ”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, 

oraș Geoagiu, jud. Hunedoara” 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

15. Proiect de hotărâre privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, jud. 

Hunedoara” 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor parcele de teren din proprietatea 

privată a orașului Geoagiu.  

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

17. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar,  din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate şi finanţate din bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

20. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu 

bonificație, până la data de 30.06.2020, inclusiv 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu. 

21. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia 

pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public SA  

Geoagiu  pe anul 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 

23. Proiect de hotărâre privind nivelul  compensaţiei  în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat 

membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2020. 

Iniţiator: primarul oraşului Geoagiu 
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       Se supune la vot ordinea de zi prezentata, fiind  aprobata in unanimitate de voturi.  

Se trece la prezentarea şi dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei. 

 

X X X 

La punctul unu  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind modificarea HCL Geoagiu  nr.  159 / 2019 privind  stabilirea cuantumului unei burse 

si a numarului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului 

Tehnologic Agricol Geoagiu, în anul  scolar  2019 - 2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  23 / 2020. 

 

X X X 

 

La punctul doi  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul de 

hotarare privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de  premii 

elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2019/2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar  și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  24 / 2020. 

 

X X X 

 

             La punctul trei  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor 

de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele 

juridice care au calitatea de contribuabili ai orasului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executări Silite și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuţii . 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  25 / 2020. 

 

X X X 

 

             La punctul patru  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin 

adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 

Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018  . 

Se prezinta raportul Secretarului  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  26 / 2020. 
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X X X 

 

             La punctul cinci  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, la care 

Oraşul Geoagiu este membru fondator. 

Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

.Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  27 / 2020. 

 

 

X X X 

 

             La punctul șase  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de 

Gestionare a câinilor fără stăpân şi a contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu. 

         Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  28 / 2020. 

 

 

X X X 

 

             La punctul șapte  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2020, datorată de orasul Geoagiu, judetul 

Hunedoara  la  asociaţiile în care are calitate de membru. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  29 / 2020. 

 

 

X X X 

             La punctul opt  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind stabilirea regimului juridic al unor imobile situate în intravilanul orașului 

Geoagiu, jud. Hunedoara. 

         Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  30 / 2020. 

 

X X X 
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             La punctul nouă  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului 

conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, inscris în CF 65661 

Geoagiu. 

         Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  31 / 2020. 

 

X X X 

 

             La punctul zece  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si proiectul 

de hotarare privind aprobarea concesionării spațiului cu destinația de cabinet medical pentru 

medicină de familie. 

         Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  32 / 2020. 

 

X X X 

             La punctul unsprezece  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului cu destinația de 

cabinet medical pentru medicină dentară. 

         Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

         Nu sunt discuții. 

         Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  33 / 2020. 

 

X X X 

 

             La punctul doisprezece  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General 

pentru investiţia ”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  34 / 2020. 

 

X X X 

 

             La punctul treisprezece  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

”Rețea de alimentare cu apă- și canalizare, sat Homorod, județul Hunedoara”. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 
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Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  35 / 2020. 

 

X X X 

             La punctul patrusprezece  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici  si a Devizului General 

pentru investiţia ”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, 

jud. Hunedoara”. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  36 / 2020. 

 

X X X 

             La punctul cincisprezece  al ordinii de zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului si 

proiectul de hotarare privind  asigurarea finanțării de la bugetul local al orașului Geoagiu a 

cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții 

”Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în sat Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”. 

         Se prezinta raportul Compartimentului Implementare Proiecte și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole cat 

si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  37 / 2020. 

 

X X X 

 

La punctul șaisprezece  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a unor parcele de teren din proprietatea 

privată a orașului Geoagiu.  

Se prezinta raportul  Secretarului  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Discuţii : 

Se solicită propuneri pentru reprezentant in comisia de licitatie. 

Dl Danciu Aurel propune pe domnul Ganga Mihai. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  38 / 2020. 

 

X X X 

La punctul șaptesprezece  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind scoaterea din funcţiune  și casarea  unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar,  din proprietatea privată a oraşului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Compartimentului Contabilitate, Salarizare  și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  39 / 2020. 
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X X X 

 

La punctul optsprezece  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  

administrate şi finanţate din bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2020. 

Se prezinta raportul Directiei de Asistență Socială Geoagiu și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  40 / 2020. 

 

X X X 

 

La punctul nouăsprezece  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Geoagiu. 

Se prezinta raportul Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  41/ 2020. 

 

X X X 

 

La punctul douăzeci  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și proiectul 

de hotarare privind  prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu bonificație, 

până la data de 30.06.2020, inclusiv 

Se prezinta raportul Biroului Impozite și Taxe Locale, Executări Silite și avizele favorabile 

ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  42 / 2020. 

 

X X X 

La punctul douăzecișiunu  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind  desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia 

pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiu. 

Se prezinta raportul  Secretarului  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  43 / 2020. 

 

X X X 

 

La punctul douăzecișidoi  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public SA  

Geoagiu  pe anul 2020. 

Se prezinta raportul Compartimentului Buget, Financiar  și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  44 / 2020. 

 

X X X 

 

La punctul douăzecișitrei  al ordinii zi se prezinta referatul de aprobare al inițiatorului și 

proiectul de hotarare privind nivelul  compensaţiei  în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la 

intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar, acordat 

membrilor Serviciului Voluntar Situatii de Urgenta Geoagiu, pentru anul 2020. 

Se prezinta raportul  Secretarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba cu unanimitate de  voturi, atat pe articole 

cat si in ansamblul sau.    

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.  45 / 2020. 

 

X X X 

 

Se prezintă Raportul primarului orașului Geoagiu privind starea economico-socială a Oraşului 

Geoagiu,modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul 

privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului, pentru anul 2019. 

 

 

 

Nemaifiind alte probleme, doamna Președinte multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                               SECRETAR,  

  Nyeste Iulia Elena                                                                              jr. Cimpoeşu Maria 


