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ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL LOCAL OŢELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 1161 din 19.02.2020 

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 19.02.2020 ora 14.00,  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local 

Oțeleni care se defăşoară în sala de şedinţe a consiliului local.  

Consiliul Local Oțeleni este compus din 12 consilieri locali în funcție. Un post de 

consilier local este vacant. 

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale efectuează apelul nominal: 

  

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele PREZENT/ABSENT 

 

1. GHERĂESCU FELICIAN MIHAI PREZENT 

2. IFTIME ALIDA  ELENA PREZENT 

3. DIEAC ADRIAN PREZENT 

4. JITARU IONEL PREZENT 

5. CEZAR IOSIF PREZENT 

6. BENCHEA ROBERT PREZENT 

7. URSACHE IONELA PREZENT 

8. BENCHEA IOAN PREZENT 

9. JITARU IOAN PREZENT 

10. MOROȘANU ANCA FELICIA PREZENT 

11. CARP IOAN PREZENT 

12. URSACHE  IOSIF PREZENT 

La ședință participă 12 din 12 consilieri locali în funcție.  

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  ședința se desfășoară legal.  

Convocarea a fost făcută conform prevederilor art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr. 38 din 13 

februarie 2020. 

Şedinţa este publică.  

La ședință participă domnul Iftime Costel. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a dat citire 

proiectului ordinii de zi:  

Nr. 

crt. 

Conținutul ordinii de zi Inițiat/Întocmit Comisia de 

specialitate căreia 

i s-a transmis 

proiectul spre 

avizare 

1. Aprobarea procesului-verbal încheiat 

în ședința ordinară din data de 

27.01.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

2. Aprobarea procesului-verbal încheiat 

în ședința extraordinară din data de 

05.02.2020 

Secretar general, 

Benchea Robert 
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3. Proiect de hotărâre privind utilizarea 

excedentului rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul 2019 

 

 

Viceprimar cu atribuții 

de primar, Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat, 

agricultură 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Oțeleni pe anul 2020 

 

 

 

  

Viceprimar cu atribuții 

de primar, Gherăescu 

Felician Mihai 

Comisia pentru 

activităţi 

economico-

financiare, 

administrarea 

domeniului public 

şi privat, 

agricultură 

5. Adresa Instituției Prefectului 

Județului Iași nr. 1870P/09.01.2020  

  

6. Discuții diverse   

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că 

suplimentează la poziția nr. 6 ”Discuții diverse”. 

Alte discuții nu au fost. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a supus spre 

aprobare ordinea de zi. 

În urma votului exprimat au rezultat 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

  

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire punctului nr. 1 pe ordinea de 

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința ordinară din data de 27.01.2020 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a supus spre aprobare punctul nr. 1 pe 

ordinea de zi:  

În urma votului exprimat au rezultat 10 voturi ”pentru”, 1 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN URSACHE IOSIF BENCHEA IOAN 
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MIHAI 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

JITARU IOAN   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire punctului nr. 2 pe ordinea de 

zi: 

Aprobarea procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 05.02.2020 

Discuții nu au fost.  

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a supus spre aprobare punctul nr. 2 pe 

ordinea de zi:  

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 JITARU IOAN 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

  

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire punctului nr. 3 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar pe anul 2019 

Comisia economică a comunicat aviz favorabil. 

Discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a supus spre aprobare punctul nr. 3 pe 

ordinea de zi:  

În urma votului exprimat au rezultat 7 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 4 ”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

BENCHEA IOAN MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA  URSACHE IOSIF 

DIEAC ADRIAN  JITARU IOAN 

JITARU IONEL  CARP IOAN 

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   
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Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire punctului nr. 4 pe ordinea de 

zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni 

pe anul 2020 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că are un 

amendament la acest proiect, nr. 1132 din 19.02.2020. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire amendamentului: anexele 1-

3 la proiect se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la amendament. 

În ședință a venit doamna contabil Filip Anca Ionela din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Oțeleni. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că pe data de 17 a primit adresele de la Finanțe, 

cu reprtizrea sumelor pe trimestre. Inițial a avut repartizate sumele doar pe primul trimestru. 

După primirea repartizărilor pe trimestre precum și a cotelor de la Consiliul Județean a 

rezultat bugetul final care rămâne în forma prezentată în amendament, ultima variantă de 

buget inițial. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a întrebat dacă nu este toată suma alocată pentru 

Oțeleni de la Consiliul Județean. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că este toată suma alocată, dar sumele de la 

Consiliul Județean sunt doar cele incluse la venituri. Restul sunt cotele primite de la Finanțe. 

Consiliul Județean a transmis sumele pe data de 18.02.2020. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a întrebat unde sunt adresele de la Consiliul Județean. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că le aduce.  

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că nu au fost comunicate, că nu au fost avizate. 

Domnul secretar general, Benchea Robert a spus că bugetul trebuie adoptat până cel târziu 

20.02.2020. Proiectul a fost inițiat în termenul legal. Dacă s-ar fi inițiat proiectul pe 18 

februarie, când s-a primit adresa de la Consiliul Județean, nu s-ar fi încadrat în termen. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că a fost o 

variantă propusă publicată pe site. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a spus că sumele de la Consiliul 

Județean puteau veni ca și rectificări. 

Domnul secretar general, Benchea Robert a spus că nu se putea aștepta cu inițierea 

proiectului până pe 18 februarie. Termenul de adoptare este 20 februarie. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că din cauza 

Guvernului Orban nu s-a putut funcționa 1/12 pe bugetul anului anterior, ca de alți ani. Noroc 

că au fost încasări, că altfel nu ar fi existat bani! În alți ani se aproba bugetul de stat în lunile 

aprilie-mai, chiar iunie! Și se funcționa 1/12 pe bugetul anului anterior. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că e relativă respectarea aceasta a legislației. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a adus adresa de la Consiliul Județean. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a întrebat dacă se dorește un moment de 

pauză pentru a se consulta adresa. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că nu. Să se 

dea drumul la vot! 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a spus că se pot formula amendamente. 

Domnul secretar general, Benchea Robert a spus că acum este în dezbatere amendamentul 

formulat de către domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este 

varianta finală care cuprinde și cererile comisiilor de specialitate. Se poate urmări 

trasabilitatea. 

Domnul Iftime Costel  a întrebat-o pe doamna contabil dacă este adresa pe care a primit-o 

dânsul pe email sau după ce a plecat dânsul au mai fost modificări. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este așa 

cum s-a stabilit! 
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Domnul consilier local, Jitaru Ioan a întrebat în ce constau banii pentru asistenți personali. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că sunt 19 asistenți personali și 27 de 

indemnizații. Suma din buget este pentru un an de zile. Trebuie să se plătească salariile din 

bugetul local. 

Domnul secretar general, Benchea Robert  a spus că în trecut se primeau bani pentru 

asistenți sociali de la stat. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că în trecut se primeau bani pentru asistenți 

sociali din cote. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a întrebat de unde este excedentul din 2019. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că excedentul din 2019 este din funcționare, 

cheltuieli curente. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a transmis felicitări. A spus că aceasta se datorează 

faptului că este un consilier în minus. Intră tot la funcționare. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că s-au găsit 

alte surse de finanțare. Au fost sponsori pe diferite activități. El a fost pe economie.  

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că a solicitat să se facă legitimații. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că promite să 

facă legitimații și insigne. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a supus spre aprobare amendamentul 

propus de către domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai. 

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   

URSACHE IOSIF   

JITARU IOAN   

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a supus spre aprobare punctul nr. 4 pe 

ordinea de zi:  

În urma votului exprimat au rezultat 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 

”abțineri”.  

Au votat ”pentru ” Au votat ”împotrivă” S-au abținut 

GHERĂESCU FELICIAN 

MIHAI 

 MOROȘANU ANCA 

FELICIA 

IFTIME ALIDA  ELENA   

DIEAC ADRIAN   

JITARU IONEL   

CEZAR IOSIF   

BENCHEA ROBERT   

URSACHE IONELA   

CARP IOAN   

BENCHEA IOAN   
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URSACHE IOSIF   

JITARU IOAN   

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că votează ”pentru” cu condiția să i se facă 

legitimație. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că promite să 

facă legitimații. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire punctului nr. 5 pe ordinea de 

zi: 

Adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 1870P/09.01.2020 

Domnul consilier local, Benchea Ioan a spus că până la debarcarea fostului prefect 

Șerbescu, a făcut în sinteză, ceea ce a considerat dânsul că nu s-a respectat, și că nu s-a sesizat 

instanța de Contencios administrativ cu privire la unele hotărâri de consiliu local cu privire la 

comisiile de specialitate. A spus că va fi sesizat Parchetul cu privire la activitatea prefectului 

Șerbescu. 

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat citire punctului nr. 6 pe ordinea de 

zi: 

Discuții diverse 

Domnul Iftime Costel  a intervenit și a spus că vrea să spună dânsul ceva. O problemă legată 

de buget. Nu a intervenit în timpul discuției, ca să nu se creadă că influențează pe cineva. Se 

referă la sumele pentru învățământ. Au fost niște sume. Au fost tăiate. S-au primit alte sume. 

În ședința pe comisie (de ieri) s-a discutat despre 50.000 lei pentru școală. După ce a plecat 

dânsul s-au tăiat și banii aceia. Nu vrea altceva decât să se consemneze în procesul-verbal că 

toți banii pentru curățenie, igienizare, reparații ce se fac la școală, a primit indicații că (se 

alocă) 0 lei și că se pot face cu materiale colectate de la cetățeni și cu muncă voluntară. De la 

domnul consilier local Benchea Robert. Roagă să se consemneze în procesul-verbal. Ce se 

face cu curățenia? Cu muncă voluntară și cu bani.. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a intervenit și a spus 

că Școala are pe lângă 50.000 și bugetul  care reprezintă costul standard/elev. Dacă se 

economisește bine, se va avea și cu ce se face igienizare, dar aceasta  ține de bucătăria internă 

(a Școlii), nu s-a băgat nimeni în administrarea bugetului Școlii.  

Domnul Iftime Costel  a spus că nu intră în obligația Școlii, în costul standard, cheltuielile 

privind reparațiile, tot ceea ce înseamnă clădiri, se face strict act de educație. Nu ajung banii. 

S-au primit 127.000 lei, mai puțin decât în 2019. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că sunt și 

copii mai puțini! 

Domnul Iftime Costel  a spus că, cheltuielile sunt aceleași. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că dacă nu se 

vor descurca, promite că în rectificarea de buget din iunie să se bugeteze. 

Domnul Iftime Costel  a spus că este inadmisibil să se taie bani de la burse și să se trimită la 

grădiniță. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că așa ar 

trebui să vină și cetățenii din sat, care nu au o roabă de piatră la poartă, cei care înnoată prin 

noroi, să facă obiecții ca și domnul Iftime Costel. 

Domnul Iftime Costel  a spus că nu a intervenit la proiectul cu bugetul, ca nu cumva să 

influențeze decizia consilierilor. S-au luat banii din burse școlare și s-au dus la grădiniță. Atât 

a avut de spus. 

Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a intervenit și a spus că din cât a fost alocat, 13 sau 12 

mii cât au rămas, rămân pentru primul trimestru, până la vacanță. Pe perioada de vară nu se 

dau burse. 

Domnul Iftime Costel  a spus că se dau burse. 
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Doamna contabil, Filip Anca Ionela  a spus că de la 1 septembrie până când se poate face 

rectificare și se alocă pe burse, ceea ce este necesar până la finalul anului. 

Domnul Iftime Costel  a spus că exact asta a spus și dânsul. Revenirea conform contractului 

pe jumătate de an până la finalul școlii și la rectificare dacă nu erau la cheltuieli, se duceau 

acolo. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat de banii pentru grădiniță. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se plătesc 

utilități. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă ceea ce ține de igienă, ține 

de Școală să asigure igiena la Grădiniță, sau ține de părinți? 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că este 

obligația Școlii. 

Doamna consilier local, Moroșanu Anca Felicia  a întrebat de ce trebuie să ducă părinții 

hârtie igienică, detergent de spălat pe mâini și role de hârtie? 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a spus că știe că rolele de hârtie le cer 

doamnele educatoare pentru actvitățile didactice. Celelalte materiale, ceea ce s-a solicitat de la 

Școală, li s-au pus la dispoziție începând chiar din vară. Până acum, din costurile care au fost, 

nu au existat solicitări. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că bănuia că se dădeau niște bani.  

Domnul viceprimar cu atribuții de primar Gherăescu Felician Mihai a spus că se grăbește 

să plece că are o întâlnire cu un director de la drumuri județene.  

Domnul consilier local Benchea I. Robert  a spus că avea și dânsul de spus ceva.  

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a spus că nu închide ședința. A spus că 

este un contract semnat și că tremestrial au anexe în care intră combustibilul, motorina 

consumată de centrală și este adevărat că este un tip de centrală care consumă foarte mult, apa 

caldă și apa rece. Asta au în contract și asta se plătește! Produsele de curățanie și ce a mai fost 

s-au achiziționat din banii de la Școală. Sunt activități la care doamnele folosesc mai multe 

produse, hârtie.  

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a spus că știe că se face prin rotație. Sunt 

3-4 care nu au banii.  

Domnul secretar general, Benchea Robert a spus că nu poate consemna în procesul-verbal 

dacă este gălăgie.  

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat cuvântul domnului consilier local 

Benchea I. Robert. 

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că el a cerut modificarea cifrelor la 

Școală și a precizat că de-a lungul timpului grupul din care face parte s-a tot implicat la tot ce 

înseamnă Școală, inclusiv asfalt, din 2013 de când este consilier, majoritatea obiectivelor au 

fost să se dea bani către Școală. Acum a solicita să se suplimenteze puțin bugetul pentru 

achiziționarea unei mașini de pompieri. De aici a pornit gălăgia. Nu știe dacă a făcut chiar 

atâta rău, că a spus că după a doua jumătate a anului, indiferent care vor fi consecințele, și 

acum se pune problama că nu este cu ce să se dea cu var acolo. Nu știe de ce se folosește 

numele lui. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că trebuie să 

se treacă cu vederea. Bugetul este aprobat, se vor găsi soluții! Nu crede că a lăsat vreodată 

Școala de izbeliște și nici nu o vor lăsa în continuare.  

Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că pe timpul domnului Aiojoaei la 

bugetul pentru Școală se prevedea un singur capitol cu 5000 lei. Și o roagă pe doamna 

contabilă să aducă listele cu bugetele din anii respectivi pentru a se vedea exact, 2014, 2015, 

2016. 

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus că să se bucure de confortul de pe munca lui 

Aiojoaei! 
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Domnul consilier local, Benchea I. Robert  a spus că din 2013 tot timpul au suplimentat 

acei 5000 lei, cu un consiliu local care era la început minoritar, după care majoritar, dar toți 

banii au fost duși către Școală, că dacă nu, se dărâma! 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a dat cuvântul domnului consilier local 

Ursache Iosif. 

Domnul consilier local, Ursache Iosif  a întrebat unde se duc  banii care se încasează de pe 

terenul de fotbal de la Școală. Dacă se duc la taxe locale, banii aceștia de ce nu se dau pentru 

Școală, să se facă ceva acolo cu ei? 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că banii 

aceștia din utilizarea terenului de fotbal sunt pentru întreținerea lui. S-au înlocuit 4 lămpi  

pentru nocturnă. Lămpile vechi s-au uzat pentru că au un anumit număr de ore de funcționare. 

Există o evidență în contabilitate la ceea ce se încasează; s-a mai achiziționat plasă, mi sunt 

mici intervenții. 

Doamna consilier local Moroșanu Anca Felicia  a întrebat dacă se deteriorează terenul, nu 

poate fi sancționat cel care îl deteriorează? 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a spus că unele se deteriorează datorită 

factorilor naturali, cum ar fi soarele și ploaia. 

Domnul consilier local, Ursache Iosif  a spus că el crede că banii aceștia încasați de pe teren 

la Școală să fie folosiți pentru întreținerea terenului, pentru dat cu var. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a spus că în afara orelor de sport 

Primăria administrează terenul de fotbal.  

Domnul consilier local, Benchea Ioan  a spus că cel mai bine ar fi să rămână terenul în 

gestiunea Școlii. 

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, Gherăescu Felician Mihai a spus că Miclăuș 

Dorinel se ocupă de acest teren. I-a și spus că dacă îi observă pe unii că deteriorează să îi 

comunice. Unii au interdicție! Sunt unii tineri care joacă și e plăcut să-i vezi jucând frumos pe 

un teren amanajat.  

Alte discuții nu au fost. 

Doamna președinte de ședință, Iftime Alida Elena  a declarat ședința încheiată. 

 

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

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (14) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ne asumăm responsabilitatea veridicității celor consemnnate, 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

IFTIME ALIDA ELENA 

Secretar general, 

Benchea L. Robert 


