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R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O NS I L I U L   L O C A L  
 

 

P R O C E S – V E R B A L 
 

încheiat azi, 29.06.2017, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 185 din 23.06.2017  a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 29.06.2017 , 

ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti toti 

cei 15 consilieri . 

 La sedinta mai participă domnul   inspector Guţă Mircea, domnul consilier Moisuc Cristin și 

domnul jurist Costan Alexandru. 

 Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor 

sedintei si arata ca fiind prezenti 15 consilieri  in functie convocati, sedinta este legal constituita si 

poate sa-si desfasoare lucrarile.  

   

 Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, citeste proiectul ordinii de zi: 

  1.  Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare  a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 30.05.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.    Proiect de hotarare  privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă       al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 

   3.    Proiect de hotarare  privind  aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, 

care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  Mai 2017   ; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

   4.    Proiect de hotarare  privind aprobarea inscrierii in cartea funciara si 

intocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren 

aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava  ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

   5.   Proiect de hotarare  privind  alegerea Viceprimarului comunei Frătăuții Noi, 

județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

   6.      Probleme curente . 

 

 

Domnul primar Streanga Gheorghe anunta pe domnii consilieri ca a mai aparut 1 punct pe 

ordinea de zi, ca urmare a derularii proiectului initiat de Asociația de dezvoltare 

intercomunitară ”Dornesti-Mușenița-Frătăuții Noi”,  apoi citeste noul proiect al ordinii de zi : 

1.  Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare  a Consiliului 

local al comunei Frătăuții Noi din data de 30.05.2017; Iniţiator- Secretarul comunei 

– Moisuc Oltea-Rodica; 
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   2.    Proiect de hotarare  privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă       al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 

   3.    Proiect de hotarare  privind  aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, 

care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  Mai 2017   ; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

   4.    Proiect de hotarare  privind aprobarea inscrierii in cartea funciara si 

intocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren 

aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava  ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

   5.   Proiect de hotarare  privind  alegerea Viceprimarului comunei Frătăuții Noi, 

județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

Punct nou introdus 

   6.  Proiect de hotarare  privind privind aprobarea noii  valori de investiție a 

proiectului “ Modernizare drumuri de interes local in Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara DORNESTI – MUSENITA – FRATAUTII NOI, din  Judetul 

Suceava” ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

   7.   Probleme curente. 

 

Domnul Grigoras Vasile, supune la vot ordinea de zi a sedintei cu punctul nou 

introdus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 

astfel incat a fost aprobata ordinea  de zi, cu urmatoare puncte : 

1.  Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare  a Consiliului 

local al comunei Frătăuții Noi din data de 30.05.2017; Iniţiator- Secretarul comunei 

– Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.    Proiect de hotarare  privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă       al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 

   3.    Proiect de hotarare  privind  aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, 

care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  Mai 2017   ; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

   4.    Proiect de hotarare  privind aprobarea inscrierii in cartea funciara si 

intocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren 

aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava  ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

   5.   Proiect de hotarare  privind  alegerea Viceprimarului comunei Frătăuții Noi, 

județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

   6.  Proiect de hotarare  privind privind aprobarea noii  valori de investiție a 

proiectului “ Modernizare drumuri de interes local in Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara DORNESTI – MUSENITA – FRATAUTII NOI, din  Judetul 

Suceava” ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

   7.   Probleme curente. 

 

 

 Doamna secretar, informeaza consiliul despre cvorumul necesar adoptarii proiectelor inscrise 

pe ordinea de zi, conform art. 45 al Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
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republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si faptul ca presedintele de sedinta, 

conform HCL nr. 28 din 30.05.2017, este domnul consilier Capră Vasile. 

 De asemenea doamna secretar solicita consilierilor locali sa comunice daca se afla intr-un 

posibil conflict de interese fata de proiectele de pe ordinea de zi aprobata. 

 

 

Se trece  la primul punct al ordinii de zi : 

 

Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare  a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 30.05.2017;  
Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

 

Presedintele sedintei intreaba daca toti consilierii au luat la cunostinta de procesul verbal al 

sedintei si daca au obiectii.   

 Nefiind obiectii preşedintele sedintei, propune votarea procesului-verbal in forma prezentata. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 . 

         Având in vedere rezultatul votului, procesul-verbal din şedinţa anterioară, a fost aprobat in 

forma prezentata.  

 

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

  

Proiect de hotarare  privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă       al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

 Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre aratand faptul ca prin 

noua legislatie referitoare la gestionarea situatiilor de urgenta se cere ca membrii serviciului 

voluntary pentru situatii de urgenta sa nu depaseasca 50 de ani (grupa operativa) si totodata sa fie 

aprobat din nou înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții 

Noi- de catre ISU-Suceava.  Din aceasta cauza a fost necesara initierea acestui proiect de hotarare. 

Domnul consilier Capra Vasile intreaba de ce este trecut ca membru domnul Toma 

Gheorghe. 

 Domnul  primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca domnul Toma este prins in organigrama pe 

post de specialist preventie, putand fi numit cate un astfel de specialist la aproximativ 200 de case. 

 Domnul consilier Capra Vasile intreaba daca mai sunt persoane in aceasta situatie. 

 Domnul primar raspunde afirmativ si enumera persoanele in cauza. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca o parte din membri sunt angajati la alte entitati 

economice si nu se poate pune baza pe prezenta lor la orice ora- in cazul unei interventii. 

  Domnul primar raspunde ca serviciul este unul voluntar si daca apar situatii de urgenta in 

timpul programului normal de lucru se intervine cu angajatii primariei in prima faza. 

 Domnul consilier Capra Vasile spune ca ar propune ca din serviciul voluntar sa se transforme 

in serviciu permanent, cu 2-3 soferi, din care unul sa fie prezent permanent. 

  Domnul primar raspunde ca ar fi bine dar cand Intreaba la ISU de unde sa ia bani pentru asta 

toti ridica din umeri. 

 Nemaifiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0 s-au abţinut  - 0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 33.  

 

 Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 
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Proiect de hotarare  privind  aprobarea acordării drepturilor băneşti 

aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie 

Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru 

luna  Mai 2017   ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

  Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15 împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 34. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind aprobarea inscrierii in cartea funciara si 

intocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele 

de teren aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul 

Suceava  ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;  

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca este 

vorba despre 10 parcele situate in zona Târnăuca, pentru care au fost depuse cereri de cumparare 

de catre cetatenii din zona, precum si de 8 parcele deja intabulate pentru care se doreste o evaluare 

a lor in acelasi scop.Mai arata ca in vederea vanzarii unor bunuri imobile din domeniul privat 

trebuie parcurse urmatoarele etape: 

-inscrierea in cartea funciara; 

-întocmirea unor rapoarte de evaluare a parcelelor in discutie; 

-aprobarea vanzarii prin licitatie publica; 

-organizarea propriuzisa a licitatiei. 

 Domnul consilier Capră Vasile intreaba daca sunt licitatii in curs. 

Domnul primar raspunde ca suntem abia la momentul definitivarii documentatiei necesare 

aprobarii vanzarii prin licitatie publica. 

Domnul consilier Capră Vasile intreaba daca parcelele intabulate deja nu au si rapoarte de 

evaluare. 

Domnul primar raspunde ca nu au deoarece evaluarile sunt valabile doar 6 luni si daca nu se 

perfecteaza vanzarea terenurilor in acel interval trebuie refacuta evaluarea. 

Domnul consilier Moisuc Mihai intreaba cat timp dureaza aceasta procedura. 

Domnul primar raspunde ca estimeaza aceasta procedura la 3 luni, daca sunt cereri din partea 

cetatenilor. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 35. 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 



5 

 

Proiect de hotarare  privind  alegerea Viceprimarului comunei Frătăuții 

Noi, județul Suceava;  inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;  

 Presedintele de sedinta invita pe doamna secretar , să prezinte metodologia de alegere a 

viceprimarului comunei. 

 Secretarul comunei prezinta modalitatea  de alegere a viceprimarului (prin vot secret), nr. de 

voturi necesar pentru a fi validat viceprimarul impreuna cu pasii de urmat in caz de balotaj, 

conform regulamentului de functionare al consiliului local. 

Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Presedintele de sedinta supune votului proiectul de hotarare referitor la alegerea 

viceprimarului si dupa ce este aprobat in unanimitate invita pe consilieri sa faca propuneri pentru 

functia de viceprimar. 

 Doamna secretar aminteste ca in comisia de validare a votului consilierilor fac parte aceeasi 

consilieri ca si in cadrul comisiei de validare aleasa in sedinta de constituire a consiliului local, de 

dupa alegerile locale din iulie 2016, practice fiind aceeasi comisie, si îi nominalizeaza pe 

consilieri. 

 Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile il propune pentru functia de viceprimar pe domnul 

consilier Fador Vasile, din partea Partidului Social Democrat. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian  il propune pentru functia de viceprimar pe domnul 

consilier Lupoaie Ioan din partea Partidului National Taranesc. 

 Domnul consilier Luchian Vasile il propune pentru functia de viceprimar pe domnul 

consilier Galan Constantin din partea Partidului National Liberal. 

 Nemaifiind alte propuneri  domnul consilier Capră Vasile propune ca pe buletinele de vot sa 

se treaca candidatii in ordinea propunerilor. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 astfel 

ca ordinea candidatilor pe buletinele de vot va fi urmatoarea: 

                                                                1. Fădor Vasile 

                                                                2.Lupoaie Ioan 

                                                                3.Galan Constantin  

 Se ia o scurta pauza necesara tiparirii buletinelor de vot. 

 După ce sunt tiparite buletinele de vot domnul consilier Olari Vasile solicita doamnei 

secretar sa mai citeasca o data procedura de vot. 

 Doamna secretar mai citeste inca o data extrasele din regulamentul de functionare al 

Consiliului local care stipuleaza procedura de urmat in cazul alegerii viceprimarului comunei, 

subliniind faptul ca pe buletinele de vot apar cele trei propuneri iar consilierii vor trebui sa taie 

numele celor pe care nu doresc sa îi voteze, numele persoanei netaiate fiind considerat vot valid. 

Daca apar mai multe persoane netaiate pe buletin se va considera vot nul. 

 Se trece la votul secret. Se sigileaza urna dupa ce consilierii din comisia de validare au 

verificat ca ea este goala si se aseaza pe un birou din sala de sedinta, apoi Consilierii intra pe rand 

in cabina de vot si dupa ce își exprimă opțiunea, introduce buletinul de vot in urna. 

 Dupa exercitarea votului de catre consilieri, in prezenta membrilor comisiei de validare ( 

domnii consilieri Moisuc Mihai, Fădor Vasile și Capră Vasile), este deschisă urna și secretarul 

comunei, asistat de catre cei 3 consilieri, numără voturile din urnă. 

 În urma numărării voturilor liber exprimate, din 15 voturi-nr. total de voturi, candidații la 

funcția de viceprimar al comunei au primit urmatoarele voturi: 

  Fădor Vasile               - 9 (nouă) voturi 

                      Lupoaie Ioan              - 2 ( două) voturi 

                     Galan Constantin        - 3 (trei) voturi 

                                                - 1 (unu) vot nul   
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 Datorită faptului că numărul consilierilor comunei este 15, si cum alegerea viceprimarului se 

face cu votul majorității consilierilor în funcție, acesta fiind de 8 voturi in cazul consiliului local al 

comunei Frătăuții Noi , comisia de validare il nominalizează pe domnul consilier Fădor Vasile ca 

fiind ales viceprimar al comunei Frătăuții Noi cu un număr de 9 voturi pentru, în urma votului liber 

exprimat al consilierilor locali prezenti la ședință. 

 Presedintele de sedinta îi intreaba pe domnii consilieri Lupoaie Ioan și Galan Constantin 

daca vor sa conteste rezultatul numararii voturilor. 

 Consilierii nominalizati raspund ca nu contesta rezultatul. 

 Domnul consilier Fădor Vasile multumeste tuturor consilierilor pentru încrederea acordată și 

în special consilierilor din partea PSD și speră că va urma o colaborare fructuoasă de-a lungul 

mandatului ce îi este încredințat, indiferent de coloratura politică, în folosul dezvoltării comunei. 

Domnul consilier Luchian Vasile cere cuvantul si spune ca ar dori sa fie o colaborare 

eficienta intre primar si viceprimar, cu delegarea unor atributii fixe catre viceprimar și amintește ca 

tandemul primar-viceprimar va avea mereu consiliul local alaturi in scopul dezvoltării comunei. 

Domnul primar multumeste tuturor consilierilor pentru participare si colaborare in interesul 

cetatenilor si bunului mers al comunei, aminteste ca asteapta sprijin din partea consilierilor cu noi 

idei si propuneri si spune ca doreste convocarea unei adunari cetatenesti prin care sa sensibilizeze 

cetatenii comunei in sensul ca nu se pot rezolva toate problemele comunei doar de catre primar si 

consilieri, ci este nevoie de implicare activa si din partea locuitorilor ei prin igienizare si colectare 

selective a deseurilor . 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot proiectul de hotarare. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 36. 

 

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind aprobarea noii  valori de investiție a proiectului “ 

Modernizare drumuri de interes local in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

DORNESTI – MUSENITA – FRATAUTII NOI, din  Judetul Suceava”;  inițiator –

primar Gheorghe Ștreangă;  

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare aratand ca, la momentul initial (sedinta din mai 

cand a trebuit aprobata solicitarea scrisorii de garantare in cadrul ADI Dornest-Fratauti-Musenita), 

nu ne-a fost prezentat, de catre reprezentantul Fondului Național de Garantare a Creditelor Pentru 

Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, faptul ca trebuie aprobata o noua valoare a proiectului, 

diferita de estimarile din 2015, cand a fost demarat proiectul. Din aceasta cauza nici la ora actuala 

nu a fost inaintata documentatia necesara solicitarii scrisorii de garantie necesara in vederea 

demararii proiectului ”Modernizare drumuri de interes local in Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Dornesti-Musenita-Fratatutii Noi”, crescand riscul aparitiei unor intarzieri, cu 

plata penalitatilor aferente. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca este vorba despre o revenire la HCL nr. 

32/2017. 

 Domnul primar raspunde ca a fost primita o solicitare scrisa in acest sens din partea Fondului 

Național de Garantare a Creditelor Pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN-filiala Suceava. 

Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Luchian Vasile mai intreaba care este suma ce urmeaza a fi folosita pentru 

anul curent. 
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Domnul primar raspunde ca este vorba de 33 milioane, pentru toate cele 3 comune partenere 

in A.D.I. 

Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot proiectul de hotarare 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 37. 

  

 

Se trece  la al saptelea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.   

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian spune ca ar trebui sa se monteze o pompa la vestiarul 

terenului de fotbal comunal, sportivii nu se pot spala si ar trebui irigat si terenul-gazonul se usuca 

din cauza caldurilor. 

 Domnul primar raspunde ca pompa este dar s-a uzat etajul cu turbina din cauza nisipului pe 

care l-a tras pompa si nu mai asigura presiunea necesara apei. S-a comandat deja partea cu turbina 

si urmeaza a fi schimbata in cel mai scurt timp. 

 Domnul consilier Olari Vasile spune ca au disparut o parte din furtunele cu care se uda 

gazonul terenului de fotbal. 

 Domnul primar raspunde ca nu este furat nimic, furtunele sunt la sediul primariei. 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca sunt probleme cu iluminatul public, el a anuntat 

firma care se ocupa de mentenanta sistemului dar nu au descoperit locul unde este un scurtcircuit 

in retea. 

 Domnul primar spune ca mai trebuie taiata vegetatia ce ajunge la fire, dar daca tai in gradina 

cetateanului te da in judecata si pana nu se pun de acord cetatenii vor mai fi probleme. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan spune ca ar mai trebui pusa piatra pe drumurile ce deservesc 

zona agricola a comunei, deoarece au aparut din nou gauri. 

 Domnul primar raspunde ca ar mai trebui sa puna si cetatenii, cand se duc sa-si aduca fanul, 

piatra macar in gropile de la capatul ogorului personal, cetatenii comunei s-au invatat sa astepte sa 

faca primaria totul, a cam disparut spiritul civic al locuitorilor comunei, ar putea si ei sa participe 

la curatenia comunei. Primaria va incerca sa acopere acele gropi, nu este prima data cand ar face-o, 

dar sunt 95 km de drum si mereu va fi o problema pe undeva.   

 Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta mulţumeşte pentru participare şi 

declară închise lucrările şedinţei. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

  

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

Capră Vasile 

 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

 


