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lncheiat astazi 19 octombtie 202'1,
Sedinta incepe la ora 10:00 si este deschisa de secretarul general al comunei.
Doamnelor si domnilor consilieri,

Atifosl convocaliin sedinla ord nara prin Dispozitia nr.197 din t2 octombrie 2O2t a primarului comune.
Din consuitarea condicii de prezenta rezute ca din cei13 consilieri ce com pun consiliullocalsunl prezenti 11
consilieri , 1 lipseste motivate iar 1 ( Damoc luliana) lipseste nemotivat , care parlicipa la lucra le sedintei consiliului local,
astfel se conslate cA este intrunit cvorumul prevazut de lege , necesar pentru aprobarea proiectelor de holerari prevazute
la ordinea de zia sediniel .
Rogped.lp mar ROSU S0RlN, cain conformitate cu prevederiledin O.U.G nr 57/201g-privind Codul admin strativ
se supun; spre aprobare proieclulordi.liide ri .

Domnilor consilieri,
Avand in vedere problemele suryenite la nivelulcomunei de la sedinta anlerioara si propuse de dvs. pentru analiza,
consiliului local, asa cum ati luat la cunostinla din invitatia lrimis, de secretarul general, ve rog sa-mi permiteti sA ve
urmatoarea ordine de zi

Nr.

Dcn unirca prohlemei inscise
pc onlimn de zi :

Lrilia((n

0.
2_

1.

Proiect de hotirare privind aprobarea contului de executie
bugetard pe trimestrul lll-2021 al Comunei Parincea;

Sofln Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

2

3.

4.

Proiect de hoterare privind aprobarea rectificerii bugetului
propnu de veniturisi cheltuielt al Co't'tunei
Parincea,aprobarea Listei de investitii,actualizatd si a
P.A.A. P-actualizat, pe anul 2021 ,
Proiect de hotirare privind privind aprobarea Actuluj aditional
nr.4 la Contractul de executie lucrari si proiectare nr.3 din
data de 23.0'1.20'19, ,,lnfiintare sistem public de alimentare cu
apa in comuna Parincea, judetul Bacau";
Proiect de hot5rare privind privind aprobarea Actului aditional
nr.4 la Contractul de executie lucrari si proiectare nr.32 din
data de 30.0520'19, ,lnfintare sistem public de apd

Sorin Rogu ,
[)rimarnl Comu nci
Parincea

Sorn Rogu,
Primarul Comu nei
Parincca

Sonn Rogu ,
Primarul Comunei
Parincea
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5.

6.

uzati(canalizare) in comuna Parincea, judetul Bacau";
Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la
domeniul privat al Comunei Parincea a unui teren in
suprafata de 8500 m.p. ,situat in satul Milestii de Jos,comuna
Parincea,iudetul Bacau.
Proiect de hotdrare privind efectuarea unui schimb imobiliar
de terenuri in vederea realizdrii de obiective de investitii de
interes local:

7.

8.

Proiect

Parincea,comuna Parincea,parte din domeniul privat al
comunei Parincea,aprobarea Raportului de evaluare si a
Metodoloqiei de venzare prin neqocierei
Proiect de hoterare privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al Comunei Parincea in Consiliul de
Administratie al Liceului Tehnologic,,Georgeta J. Cancicov,,Parincea:

11

12

13

de

hoterare privind aprobarea numirului de

echipamente de colectare (pubele) alocat Comunei Parincea
in vederea extinderii capacitd(ii de colectare a de$eurilor
municipale 9i aprobarea formatului Contractului de asociere;
Proiect
hotarare privind stabilirea mandatului
reprezentantului legal
Unit5tii Administrativ-Teritoriale
pentru
comuna Parincea
Eedinta Adun;rii Generale a
Actionarilor a S.C. Compania Regionald de Apd Bacau S.A.
din O3.1'l .2021 :
Proiect de hot5rare privind aprobarea Si completarea
preturilo/tarifelor pentru Lrnele servicii publice de alimentare
cu api si de canalizare
Proiect de hot;rare privind aprobarea modific;rii Anexei X
(Regulamentul serviciului de alimentare cu apd $i de
canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de alimentare cu ap5 si de canalizare
ff .55612006129.1 I.201 0:

de

al

Proiect de hotArare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici , actualizati , a devizului general actualizat si a
devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie ,
,,Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea

eficientei energetice

14

Parincca

Sorin Rogu,
Prim:rrnl Cbmunci
Parincea

hotdrere privind aprobarea

venzerii
apartamentului nr.3, situate in blocul nr.l,scara A,etaj 1,sat

Proiect

10

de

Sorin Roru ,
Primarul Comunei

a

corpurilor

de

iluminat

si

Sorin Rogu,
Primarnl Cbmunei
Parincea

Sorin Rogu,
Primarul Comunei
Parincca

Sorin Ro.tu

,

Prim:lrul Comunei
I'arincea

Sorin Roru ,
Primarul Comuuei
l'arincea
Sorrn Rogu,
Primarlll Comunei
Parincea

Sonn Rogu,
Primarul Comunei
Parincea

Sorin Rogu,
PrimarulComunei
l'arincea

prin

gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura
de iluminat public din comuna Parincea, judetul Bacau",
conform prevederilot OG N.1512021 privind reglementarea
unor mesuri fiscal - buqetare ;
DIVERSE

Consult consiliul daca sunt si alte probleme urgente ce nu sufera amanare, bineinteles dacA sunt respectate si
prevederile legale, privind existenta raportuluide specialitate al compartimentului de resort al aparatului propriu sidaca
comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemei ce se constituie in urgenta.
Nu mai sunt alte propune pentru ordlnea de zl.
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Va rog se-mi permileti sa va iniormez ca , la lucrarile sed ntei participa, cu drepl de vot vicepr marul comunei,
contabilul , inviiali din localitate - a caror parlicipare se considera utla pentru lamurirea unor aspecte puse in disculie .
Pentru buna desfasurare a lucrer lor sedlntei , in conform iate cu prevederile art. 123 din 0.U.nr.57/2019
privind Codul adminislartiv, presedinle de sedinta este domnul Durac Vasie - consilier local, aceasta fi nd prima luna
de exercitare a mandatului de presedinte de sedinE
lnvil secretarul general sa prezinte procesul verbal al sedintei anterioare, care a fost pus la dispoziiia

consilieriorlncadrulsedintelorpecomisiidindatadel8 octombrie 2021 ,catsipana la lnceperea sedinteide astazi.
Secretarul genera, dupa ce prezinta procesu verbal , intreaba daca sunl observatil a continutul acestuia.
Nu sunt observatii, d-na secretar supune la vot procesu verbal , asa cum a fost prezenlai :
cine este pentru ?-unanimitate .
lnainte de inlrarea la ordinea de zi primarul comunei face o scurta infomare cu privire a modu cum au fost duse la
indeplinire holararile adoptale in cadrulsedinteidin luna anterioara .
Presedintele de sedinta :
D.lor consilieri , va rog sa lrecem la ord nea de zi s il invit pe d.l p@glpentru a conlinua cu pu nclu I 1. alordiniide

-

zi,respeclivi

l. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetari pe trimestrul lll-2021 al
Comunei Parincea;
Domnul contabil , Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct alordiniide zi, motivand necesitaiea
aprobar i acestui proiect de hotarare
Proiectul de holarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate
al compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialilate, avizul celor trei comisi fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.
Nu sunt disculii suplimentare pe marg nea proieciului.

-

Avizele celor treicomisii de specialitaie suntfavorabile proiectulul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S.a adoptat hotararea nr. 41 din 19 octombrie 2021.

Trecem la punctul doi al ordinii de zi

:

ll. Proiect de hotirare privind aprobarea rectificArii bugetului propriu de venituri si cheltuieli
al Comunei Parincea,aprobarea Listei de investilii-actualazati gi a P.A.A.P.actualizat, pe anul
2021i
Domnul conlabil, Grecu Vasile, prez nta maierialele de la acest puncl al ordinii de zi, motivand necesitatea
aprobarii acestui proiect de hotarare
Proieclul de hotarare este insotit de referalul primarului ,raportul de specialiiate
al comparUmentului precum si de avizele comisiilor de specialltate, avlzul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in
forma prezentata.
Nu sunt discutiisuplimentare pe marginea proiectului.

-

Avizele celor lrei comisii de specialitale sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare , n forma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proleciul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr, 42 din '19 octombrie 2021.

Trecem la punctul trei al ordaniide zi

:

lll. Proiect de hotirare privind privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de
executie lucrari si proiectare nr.3 din data de 23.01.2019, ,,lnfiintare sistem public de
alimentare cu apa in comuna Parincea, judetul Bacau";
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Domnulcontabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acesi puncl al ord nii de zi, motvand necesitatea aprobarii
acestul proiecl de hotarare Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarulu ,raportul de specialitate al
com partime ntu lui precum sl de avizele co m isiilor de s pec al iate, avizu I ce or lrei comis i fiind favorabil proiectu lu in form a
prezentata.
Nu sunt discut i suplimentare pe marginea proiectului.
Avizele celor trei comisil de specialitaie sunt favorabie proiectului de hotarare.
Se supune la voi proiectul de hotarare ,in for[i]a prezentata de primar si cu propuneile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hoErare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 43 din 19 octombrie 202'1.

Trecem la punctul patru al ordinii de zi

:

Proiect de hotarare privind privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de
executie lucrari si proiectare nr.32 din data de 30.05.20'19, ,,lnfiintare sistem public de apd
uzate(canalizare) in comuna Parincea, judetul Bacau";
lV.

Domnulcontabil, Grecu Vasile, prezinla materialele de la acesl punct alordin ide zl, motivand necesitaiea aprobarii
Proieclulde hotarare esle insotit de referalul primarulu ,raportulde specialitate al
precum
compartimenlului
si de avizele comisiilor de specialilate, avizul celor tre comis i fiind iavorabll proiectului in forma
prezenlata.

acestuiproeci de hotarare

-

sunt discuUisuplimentare pe marginea proiectului.
Avizele celor treicomlsiide specialitate sunt favorabile proieciulu de hotarare.
Nu

Se supune la vot proiectul de hotarare , n forma prezeniata de pr mar si cu propuner le aprobate de consiliui iocal
ln urma votului liber exprimat const ce Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi,
S.a adoptat hotararea nr,,l4 din 19 octombrie 2021.

Trecem la punctul cinci al ordinii de zi

:

V. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenlei la domeniul privat al Comunei Parincea
a unui teren in suprafata de 8500 m.p. ,situat in satul Milestii de Jos,comuna Parincea,judetul
Bacau.
Domnul primar, Rosu Sorin , prezinla mate alele de la acesi punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii
acestui prolect de hotarare
Proiectul de holarare este insoUt de referatul primarului ,raporiul de specialitate al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialilate, avizul celor trei comisiifiind favorabil proiectului in foma
prezentata.

-

Se lrece la dezbaterea materialelor prezentate:
Discutii:
1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta faptul ca, in satul Milestide Jos este un lac in stare de degradare pe
care dorim sa-l reface.
Avizeie celor trei comisii de speclallate sunt favorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in foma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local

ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat
S-a adoptat hotararea nr. 45 din 19 octombrie 2021,

Trecem la punctul sase al ordinii de zi

cu unanimilate

de voturi.

:
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Vl.

Proiect de hoterare privind efectuarea unui schimb imobiliar de terenuri in vederea
realizerii de obiective de investitii de interes local;

Domnul primar, Rosu Sorin , prezinta malerlalele de la acest punct al ordin i de z, motivand necesitatea aprobarii
Proiectul de hotarare este insotit de referatul primarulu ,raportul de specialitate al
aceslu proiect de hotarare
com padime ntu lui precurn s de av zele comisiilor de specialitate, avlzu I celor trei com is ii fiind favorabil pro ectulu in fo rm a
prezentata.
Se irece la dezbaterea materia elor prezentate:

-

Disculii;
1. Domnul primar, Rosu Sorin, aduce la cunostinta faplul ca, s-a dlscutal cu domnul AvIam Dan si este de acold cu
sch mbu terenului iar Primaria in locul parceleide teren va amenaja un parc.
Avlzele celor trei comis i de specialitate sunt lavorabile proiectului de holarare.
Se supune la vol proiectu de holarare ,in forma prezenlata de primar si cu propunerile aprobate de consiliu local

ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hoterare a fost aprobat
S.a adoptat hotararea nr,46 din 19 octombrie 2021.

Trecem la punctul sapte al ordinii de zi

cu unanimitate

de voturi.

:

hotirere privind aprobarea vanzerii apartamentului nr.3, situate in blocul
nr.l,scara A,etaj 1,sat Parincea,comuna Parincea,parte din domeniul privat al comunei
Parincea,aprobarea Raportului de evaluare si a Metodologiei de vanzare prin negociere;

Vll. Proiect de

Domnul primar ,Rosu Sorin prezinta malerialele de la acest punct al ordini de zi, motivand necesilatea aprobarii
acestui proiect de hotarare
Proiectul de hotarare este insolit de referatul primarului ,raportul de specialitale al
compartimentului precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma

-

prezenlata.

Se trece la dezbaterea maie alelor prezeniatei
Discutii;
n ul primar, Rosu Sorin, face cu noscut faptu ca , ch irias u I ( Laeselu N adia) solicita cu m pararea apa rtamentulul
situal in blocul nr. 1, scara A, eiaj '1, din sal Parincea iar doamna Butnariu Corina in calitate de consiliel pe probleme de
urbanism explica modaliiatea si procedura de vanzare conform raporlului de evaluare
Avizele celor lrei comisii de specialitate sunt favorabile proectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in foma prezentata de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proieclul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi,
S-a adoptat hotararea nr. 47 din 19 ociombrie 2021.
1

. Dom

Trecem la punctul opt al ordinii de zi

:

Vlll. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei
Parincea in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic,,Georgeta J. Cancicov,,Parincea;
Domnu primar, Rosu Sorin, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aprobar i
Proieclul de hotarare este insotit de referalul primarului ,raportul de specialitaie al
acestui proiect de hotarare
compartimentuluiprecum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor lrei com isii filnd favorabil proiectu lui in forma
prezenlata.

-

Se trece la dezbaterea materialelor prezentate;
Disculii:

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINAI{A PUBLICA DIN DATA DE I9 OCTOMBRIE
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1. Domnulconsilrer, Durac Vasile, propune pe doamna Dobranis Elenasidomn Curteanu l\larian s DimaGabreliar
ca suplianl pe doamna Parfeni Georgeta pentru a face parle din Consiliul de Adminislratie al Liceulul Tehnologic '
Georgeta J Canccov" Par ncea iar ceilalti consilier sunt de acord si se supune la vol cu unanimitaie.
Nu mai sunt alle propuner.
Avizele celor trei comisii de specialiate sunt favorabile prolectului de hotarare.
Se supune la voi proieclul de hoiarare ,in forma prezenlata de primar si cu propunerile aprobate de consil ul local

ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul
S-a adoptat hotararea nr. 48 din '19 octombrie 2021.

de hoterare

a fost aprobat

Trecem Ia punctul noua al ordinii de zi
lX, Proiect de

cu unanimitate

de voturi.

:

hotirare privind aprobarea numArului de echipamente de colectare (pubele)

alocat Comunei Parincea in vederea extinderii capacitelii de colectare a degeurilor
municipale gi aprobarea formatului Contractului de asociere;
Doamna consilier pe probleme de urbanism, Butnariu Cor na-Petronela, prezinta materialele de a acest punci al
ordinii de zi, motivand necesitatea aprobarii acestui proiect de hotarare
Proiectul de holarare esie insotit de referatul
primarului ,raportu de specialiiate al compartimentulu precum si de avizele comisiilor de specialitate, avizul celor tlei
comisi fiind favorabilproieciului in forma prezentata
Se trece la dezbaterea materialelor prezentale:

-

Discutii:

l.Domnul consilier, Vasilachi lon, intreaba cate pubele sunt in comuna Parincea iar domnul primar, Iaspunde ca, n
comuna sunt 1700 pubele de gunoi menajer.
2.Domnul pr mar, Rosu Sorin, propune ca, gunoiu selectiv sa fie pus ln sacl menajeri iar
fecare gospodarie deoarece nu se respecta colectarea seectiva a gunoiului.
Avizee celor treicomis ide specialitate sunt favorabile proiectuluide hotarare.

P

maria sa rldice saci de la

Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de pr mar si cu propunerile aprobaie de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Pro ectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S.a adoptat hotararea nr. 49 din '19 octombrie 2021.

Trecem la punctulzece al ordinii de zi

:

X. Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii
Administrativ-Teritoriale comuna Parincea pentru gedintaAdunerii Generalea Aclionarilor a
S.C. Compania Regionali de ApA Baceu S.A. din 03.11.2021 i
Domnul primar, Rosu Sorin, propune pe domnul contabil, Grecu Vasile, ca reprezentant legal
al Unitatii Administrativ-Teritoriale a comunei Parincea pentru Qedinta Adunarii Generale a
Actionarilor a S.C. Compania Regionald de Ape Baceu S.A. din 03.1 '1.2021 iat ceilalti consilieri sunt
de acord cu propunerea facuta de domnul primar.
Avizele celor lrei comlsii de specialitate sunl favorabile prolectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezentata de primar si cu propunellle aprobaie de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ce Proiectul de hotarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr. 50 din 23 septembrie 2021

Trecem la punctual unsprezece al ordinii de zi

I
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xl. Proiect de hotirare privind aprobarea 9i completarea prelurilor/tarifelor pentru unele
servicii publice de alimentare cu apd 9i de canalizare.
Domnulcontabil, Grecu Vasile, prezinta materialeie de la acest punct al ordin i de zi, motivand necesitatea aprobarii
Proiectu de hotarare este insotit de referalul primarulu ,raportul de specialitate al
aceslui proiecl de hotarare
com partlmentu lui precu m si de av zele co m isiilor de specialitaie, avizul celor trei comjs i fiind favorabil proiectulul in form a
prezentala.

-

Nu sunt disculiisuplimentare pe marginea proieclului.

Avizee celor treicomisii de specialitale sunt favorabile proiectuluide hotarare.
Se supune la vol proiectul de hotarare ,in forma prezentala de primar si cu propunerile aprobate de consiliul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hoterere a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S.a adoptat hotararea

nr,5'l din

19 octombrie 202'1.

Trecem la punctul doisprezece al ordinii de zi

:

xll. Proiect de hotirare privind aprobarea modificerii Anexei x (Regulamentul serviciului de
alimentare cu api gi de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apa 9i de canalizare nr.55612008129.11.2O1Oi
Domnul conlabil, Grecu Vasile, prezinta materialele de la acest punct al ordinii de zi, motivand necesitatea aplobalii
Proiectu de holarare este insotit de referatul primarului ,raportul de specialitate al
acestu proiect de hotarare
compart mentului precum si de avizele comisiilor de specialiate, avizul celor trei comisii fiind favorabil proiectului in forma
prezentata
Nu sunt discutiisuplimentare pe marginea proiectulu
Avizele celor tre comisii de specialitate sunt favorab le prolectu ui de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare , n forma prezeniata de primar si cu propunerile aprobaie de consiliul local

-

ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de hotarare a fost aprobat
S-a adoptat hotararea nr.52 din 19 octombrie 2021.

cu

Trecem la punctul treisprezece al ordinii de zi

unanimitate de voturi.

:

Xlll. Proiect de hoterare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , actualizati , a
devizului general actualizat gi a devizului "Rest de executat" pentru obiectivul de investitie,
,,Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor
de iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat
public din comuna Parincea, judetul Bacau", conform prevederilor OG nr. 15/2021 privind
reglementarea unor mesuri fiscal - bugetare;
Domnulcontabil, Grecu Vasile, prezinta materialee de la acesi punct alordiniide zi, molivand necesilalea
Proiectulde hotarare este insotitde referatul primaru ui,raportulde specaltate
precum
al compartimentului
s de avizele comislilor de specia itate, avizul celol llei comisii fiind favorabil proiectului in

aprobariiacestuiproiect de hotarare

-

forma prezentata

Se trece la dezbaterea maierialelor prezentate
Disculii:

CONSILIUL LOCAL PARINCEA & SEDINTA ORDINARA PUBLICA DIN DATA DE I9 OCIOMBRIE
2021

l.Domnul consilier, Vasilachi lon,intreaba daca cele 400 de becuri sunt sufjciente pentru toata
comuna, la care domnul primar, raspunde ca acestea vor fi montate doar in cateva sate din
comuna Parincea pentru inceput.
2.Doamna secretar general, l\,4ina Drogu, aduce la cunostinta consilierilor, ca in data de 25
noiembrie la sedinta ordinara sa fie prezentate rapoartele de activitate ale acestora pe anul 20202021.
Avizele celor lrei comisii de specialitate sunt iavorabile proiectului de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare ,in forma prezenlata de primar si cu propuner le aprobate de corsil ul local
ln urma votului liber exprimat constat ca Proiectul de holarare a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat hotararea nr, 53 din 19 octombrie 2021,

XIV. DIVERSE
Nu suni discutii.
Fiind epuizaE problematica de la ordinea de ziva rog , daca sunt probleme privind compelenta consiliului local , sau
probleme personale legate de functia de consilier sau membru al unei comisii de specialitate , se le supuneti plenului

consiliuluilocal.
Nu se mai ridica,n d scurie alte probeme.
Presedinetele de sedinta,
Doamnelor sidomnilor consilieri si invitati,
Fiind epuizaq ordinea de zi ve muftumesc penfiu spiritul dvs, de conlucrare in reusita sedintei si declat
inchise lucrerile,
Sedinta se incheie la ora
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