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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
P R O C E S -  V E R B A L 

 
           încheiat astăzi, 17 martie 2021  în  şedinţa  ordinară   a Consiliului Local 

 al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 

         Secretarul general al comunei, efectuează prezenţa, rezultând că la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi un număr de 15 consilieri   din totalul de 15.  
 Președintele de ședință, dna Nicoleta-Daniela Borcescu precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr.52/2021 și este legal constituită . 

Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 9/2021 privind aprobarea Structurii organizatorice și a 
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani 
(comisiile nr. 1, 2 și 3) 
 2. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind completarea Anexei nr. 2 la 
H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Ariceștii Rahtivani (comisia nr. 1) 
 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile  
octombrie, noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi 
desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani (comisia 
nr. 1) 
 4. Prezentarea cererii înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu  nr.7258 
din 10.02.2021,  adresată de către doamnele Stancu Elena și Bucur Daniela; 
 5. Prezentarea cererii înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 7058 
din 08.02.2021, adresată de către dna Bosie Viorica; 
 6.Prezentarea procesului verbal nr. 7254/10.02.2021  privind propunerea dnului 
Lazarof Vasile cu privire la disponibilitatea de a vinde imobilul în suprafață de 7577 mp situat 
în intravilanul satului Stoenești; 
 7. Informare privind stadiul dosarului nr.3500/281/2019  (COFI COM) 
 8. Prezentarea adresei înregistrată cu nr. 7389 din 11.02.2021 emisă de   S.C.  B.O.S. 
TRANS SRL. 

9.  Întrebări, interpelări , discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 
Ordinea de zi este aprobată cu  13 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” (dna Mihai Viorica și 

dnul Dragomir Valentin) 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 24 februarie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 

de îndată din data de 3 martie 2021. 
Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri (dnul Dragomir Valentin, dnul 
Dima Ionuț-Cristian și dnul Ungureanu Dorinel care nu au fost la ședință)  din 15 consilieri 
prezenți. 

 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 1 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane     
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din cadrul Primăriei. Rapoartele  Comisiilor   de specialitate nr. 1 și 3  din cadrul Consiliului 
local   sunt favorabile  adoptării hotărârii.Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 este 
nefavorabil adopării hotărârii. 

Dnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre, 
precizând că a fost o eroare pe care dorește să o îndrepte. 

Dna Mihai Viorica:Care este termenul legal în care intră în vigoare o hotărâre a 
Consiliului local? 

Dna Secretar general: Hotărârile Consiliului local  se transmit în termen de cel mult 10 
zile de la adoptare Instituției Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate și 
aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor se face în termen de 5 zile de la data comunicării 
oficiale către prefect.Dacă vă referiți la hotărârea în cauză, aceasta a fost comunicată către 
prefect, a fost adusă la cunoștință publică, este publicată pe site-ul primăriei iar doamna 
respectivă se află în preaviz. 

Dnul Ciobanu Nicolae:Consider că acest proiect de hotărâre nu respectă prevederile 
O.U.G. nr. 57.Odată ce s-a aprobat o hotărâre privind structura organizatorică, nu se poate 
înființa un nou post decât după 6-12 luni. 

Dna Secretar general: Probabil nu ați fost atent.Nu se înființează un nou post, se 
revine la structura precedentă, se îndreaptă o eroare. O nouă reorganizare nu se poate 
efectua decât peste 6 luni, dar prin această hotărâre nu se face o nouă reorganizare 

Dna Mihai Viorica: Când a fost eroare, atunci când s-a aprobat sau acum?Dintr-o 
eroare se produc foarte multe efecte. 

Dna Secretar general: Eroare a fost când s-a propus și adoptat hotărârea. Dacă doriți 
ca acest post să nu fie desființat,aveți posibilitatea să  votați acest proiect. 

Dnul Primar: Tocmai de aceea l-am pus pe ordinea de zi, să clarificăm situația. 
Dna Preda Nicoleta:Ceea ce dorim acum să îndreptăm este rezultatul unui gest 

umanitar.Domnul Primar  a considerat că face un bine, doamna secretar a asigurat 
legalitatea acestui proiect, dacă avem posibilitatea să ajutăm un om, să o facem. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
- 7 voturi ”pentru” ( dnul Brătășanu Cristian, dna Preda Nicoleta, dna Pascu Adriana-

Simona, dnul Ungureanu Dorinel, dnul Voicu Alexandru și dnul Rohat Gheorghe) 
- 8 ”abțineri” ( dnul Ciobanu Nicolae, dnul Dragomir Valentin, dna Dumitru Mihaela-

Adina, dnul Dima Ionuț-Cristian, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria șdna 
Borcescu Nicoleta-Daniela și dnul Toma Marius ) 

Proiectul de hotărâre este respins. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane     
și Serviciul Buget-Finanțe din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din 
cadrul Consiliului local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Se înscriu la cuvând dnul Dragomir Valentin și dna Preda Nicoleta. 
Dnul Dragomir Valentin: Consider că  diferența dintre funcția cu studii superioare, 

respectiv 3000 lei net și cea cu studii medii, respectiv 2690 lei net este prea mică. 
Dna Secretar general prezintă informații despre salarizarea personalului cu studii 

medii și cu studii superioare, conform Legii nr. 153/2017 , cu precizarea că aceste sume sunt 
pentru gradația zero.În funcție de vechimea în muncă a persoanei respective, acestea pot fi 
cu până la 24% mai mari. 

Dna Preda Nicoleta: Vă rog să explicați termenul ”referent”. 
Dna Secretar general: Așa sunt definite în Legea nr. 153/2017 funcțiile publice ocupate 

de persoane cu studii medii. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
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- 8 voturi ”pentru” (dnul Brătășanu Cristian, dna Preda Nicoleta, dna Pascu Adriana-
Simona, dnul Ungureanu Dorinel, dnul Voicu Alexandru , dnul Toma Marius și dnul 
Rohat Gheorghe) 

- 7 ”abțineri” (dnul Ciobanu Nicolae, dnul Dragomir Valentin, dna Dumitru Mihaela-
Adina, dnul Dima Ionuț-Cristian, dna Mihai Viorica, dna Rizea Valeria și dna 
Borcescu Nicoleta-Daniela) 

Proiectul de hotărâre este adoptat. 
Dnul Primar prezintă proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de  Serviciul Buget-Finanțe și 
Investiții din cadrul Primăriei. Raportul Comisiei   de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului 
local   este favorabil  adoptării hotărârii. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 15 voturi ”pentru” din 15 consilieri 
prezenți la ședință. 

Dnul Primar prezintă cererea adresată de către doamnele Stancu Elena și Bucur 
Daniela prin care solicită modificarea contractului de concesiune  nr. 3109 din 23.05.2003 
pentru terenul pe care este amplasată o clădire  în care funcționa un  ”DISCO-BAR”, dar care 
datorită situației create de pandemie, acesta nu mai poate funcționa. Totodată, doamnele 
Stancu Elena și Bucur Daniela au făcut propunerea de achiziționare a terenului aflat în 
concesiune , vânzarea clădirii amplasată pe acest teren, sau aprobarea schimbării destinației 
în vederea desfășurării și a altor activități comerciale. 

Se înscriu la cuvânt: dna Preda Nicoleta, dnul Dragomir Valentin, dnul Ciobanu 
Nicolae și dnul Toma Marius. 

Dna Preda Nicoleta: Terenul este al Primăriei. Ar trebui să recuperăm tot ce este în 
patrimoniul comunei, să adoptăm o hotărâre înțeleaptă, în folosul comunității.Prefer să fie o 
grădiniță, ceva folositor pentru comunitate. 

Dnul Primar: Putem achiziționa clădirea și să-i dăm destinația dorită, în folosul 
comunei. 

Dnul Dragomir Valentin: Care este termenul pe care a fost concesionat terenul? 
Dnul Primar: A fost concesionat pe o perioadă de 49 de ani. 
Dnul Dragomir Valentin: Concesiunea a fost pentru clădire cu destinația  DISCO-BAR , 

nu poate primi altă destinație.Dacă schimbi destinația trebuie să schimbi și natura 
concesiunii. 

Dnul Primar: de comun acord se pot face modificări. 
Dnul Dragomir Valentin: Nu cred că am fost înțeles.Dacă concesiunea a fost aprobată 

strict pentru așa ceva, ce se va putea face? 
Dnul Primar.Există mai multe variante. 
Dnul Dragomir Valentin: Să studiem bine contractul de concesiune. 
Dnul Toma Marius: Clădirea este aproape de intersecție, arată destul de bine, poate fi 

luată în calcul cumpărarea ei.Poate deveni o grădiniță cu program prelungit.Este un spațiu pe 
laterala drumului județean, poate așa se va amenaja și zona aceea pentru care au fost 
atâtea discuții. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Dacă se poate schimba destinația este o oportunitate să facem 
ceva util. 

Dnul Rohat Gheorghe: Consider că tot ceea ce se poate cumpăra, să cumpărăm. Este 
foarte necesar pentru comunitate.Vom hotărî după aceea ce putem face cu clădirea.Dacă 
prețul este echitabil ar trebui să o cumpărăm. Din ceea ce cunosc eu, pentru bazele sportive 
nu se poate schimba destinația, dar probabil că există altă legislație. 

Dna Secretar general: Când se cumpără clădirea nu se cumpără și obiectul de 
activitate. 

Dnul Primar: Dacă intenționați cumpărarea acestei clădiri, trebuie întocmit un raport de 
evaluare și iniițierea  unui proiect de hotărâre în acest sens. De aceea vă solicitam un acord 
de principiu. 
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Dnul Dragomir Valentin: Luați legătura cu ei să aducă o adresă că vor să vândă. 
Dnul Primar:Să fim rezonabili, aceasta este o solicitare scrisă, înregistrată la 

Primărie.V-am prezentat-o și acum ar trebui să hotărâți ce vreți să facem, în funcție de cum 
votați. 

Dna Rizea Valeria: Am preluat această problemă ca o informare.Dacă era un proiect 
de horărâre era altceva.Lăsați-ne un timp, să tragem o concluzie. 

Dna Secretar general: Prezentarea unei solicitări nu implică obligativitatea votului.Nu 
sunt prevăzute astfel de obligații pentru problemele expuse. 

Dnul Voicu Alexandru: Din discuțiile colegilor  a reultat clar opțiunea pentru 
cumpărarea clădirii. 

Dnul Primar prezintă cererea dnei Bosie Viorica, în calitate de proprietar al terenului 
limitrof cu  școala din satul Nedelea în suprafață de 792 mp, prin care își exprimă 
disponibilitatea de a vinde această suprafață.Dnul Primar precizează că  acest teren ar fi  
oportun pentru că la Nedelea întreaga curte a școlii a fost ocupată cu sala de sport.În cazul 
când se dorește această achiziție, se va întocmi un raport de evaluare și se va iniția un 
proiect de hotărâre.Urmează desemnarea unei comisii pentru negocierea prețului de 
cumpărare. Dna Bosie a cerut 20 euro/mp. Un lucru este foarte clar, nu se poate oferi niciun 
ban în plus față de prețul stabilit prin raportul de evaluare. 

Dna Preda Nicoleta: Este clară soluția, nu cred că se va opune cineva acestei achiziții. 
Există drept de preemțiune? 

Dna Secretar general: Dreptul de preemțiune există  în cazul unui teren situat în   
extravilan, iar acesta este intravilan. 

Dnul Primar prezintă procesul verbal care a fost încheiat cu ocazia prezentării 
domnului  Lazarof  Vasile la sediul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani  pentru a  aduce  la 
cunoștință disponibilitatea de a vinde  terenul în suprafață de 7577 mp situat în intravilanul 
satului Stoenești.Dnul Primar precizează că este vorba despre fostul teren de fotbal din satul 
Stoenești.În cazul în care se dorește achiziționarea acestui teren, procedura va fi aceeași: 
raport de evaluare, inițiere proiect de hotărâre, comisie de negociere.Acest teren poate avea 
mai multe întrebuințări. 

Dnul Toma Marius: Dacă condițiile  legale sunt îndeplinite, este o oportunitate care nu 
trebuie ratată. 

Dnul Ciobanu Nicolae:Care este destinația acestui teren? 
Dna Secretar general:Terenul are categoria de folosință pășune intravilan.Destinația 

acestuia se poate schimba prin autorizația de construire pentru obiectivul care se va edifica, 
cu avizul Direcției Agricole. 

Dnul Toma Marius: Avem un preț? 
Dnul Primar: Pe O.L.X.  este înscris prețul de 18 euro/mp negociabil. 
Dna Secretar: Prețul terenului va fi cel stabilit prin raportul de evaluare. 
Dnul Primar prezintă o  informare privind stadiul dosarului nr.3500/281/2019  (COFI 

COM).Obiectul acestui dosar a fost  obligarea comunei Ariceștii Rahtivani la achiziționarea 
imobilului situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani în T37, P.2734. 

Dna Secretar general  prezintă situația acestui imobil, care a mai făcut obiectul unui 
proiect de hotărâre prin care se solicita aprobarea promovării unei acțiuni în instanța de 
judecată pentru înscrierea în Cartea Funciară ca proprietar al clădirii amplasate în T37, 
P.2734, C.F. nr. 22098, sat Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. 
dar atunci Consiliul local a respins acel proiect.Ulterior, Instanța de judecată a respins 
acțiunea formulată de S.C. COFI COM prin administrator Bădescu Gheorghe împotriva 
comunei Ariceștii Rahtivani. 

Dnul Primar: Clădirea aceasta ar fi utilă pentru comunitate, ar putea fi sediu pentru 
Serviciul de apă, pentru Poliția locală sau alte servicii.Înțeleg din discuții că este necesară 
inițierea unui proiect de hotărâre  pentru rezolvarea acestei situații. 
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Domnul Primar prezintă  adresa înregistrată cu nr. 7389 din 11.02.2021 emisă de   
S.C.  B.O.S. TRANS S.R.L. prin care aceasta informează intenția de a vinde  clădirea în curs 
de execuție construită pe un teren concesionat și precizează că este vorba despre clădirea  
din zona Trestioreanu unde va fi construit centrul administrativ.Aici există posibilitatea  
achiziționării acestei clădiri, să-i fie schimbată funcționalitatea și integrată în priectul din acea 
zonă. Clădirea a făcut obiectul unui dosar în instanță pe care Primăria comunei Ariceștii 
Rahtivani l-a pierdut.O să inițiem un proiect de hotărâre în vederea rezolvării acestei situații. 

Dnul Primar prezintă cererea formulată de VODAFONE România prin care dorește 
închirierea unei suprafețe de teren în vederea amplasării  unei stații pentru telefonie mobilă, 
precizând că există posibilitatea amplasării în zona ”Hală Tache”, contra unei chirii. 

Dnul Dragomir Valentin: Nu este periculos pentru locuințele din zonă? 
Dnul Toma Marius:Chiar dacă nu închiriază de la Primărie o să închirieze de la un 

particular, și tot o să facă lucrarea. 
Dnul Primar prezintă situația Centrului de vaccinare amenajat la Târgșoru Nou, 

precizând că pentru a deveni funcțional este nevoie de 2 medici, în prezent avem doar 
registratori și asistenți medicali. 

Dna Secretar general  aduce la cunoștință faptul că un grup de consilieri locali au       
inițiat un proiect de hotărâre privind transmiterea /înregistrarea ședințelor de consiliu, 
precizând că nu a fost introdus pe ordinea de zi deoarece există posibilitatea ca acesta să fie 
integrat în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local.Dacă se dorește 
înrergistrarea și stocarea, este nevoie de un server special, iar transmiterea fără stocare se 
poate face cu echipamentele disponibile. 

Dnul Toma Marius, unul dintre inițiatorii proiectului susmenționat precizează că este 
de acord cu introducerea transmiterii live a ședințelor Consiliului local în R.O.F.-ul Consiliului 
local ce urmează a fi aprobat. 

Dnul Primar precizează că pe site-ul instituției a fost publicat un proiect de hotărâre 
privind  Strategia locală de dezvoltare a comunei Ariceștii Rahtivani, pentru dezbatere 
publică.Se pot lămuri mai multe aspecte. S-a ținut cont și de chestionarele cetățenilor cât și 
de proiectele partidelor politice din campania electorală. Sunt cuprinse în jur de 90 de 
inițiative, unele proiecte sunt pe termen scurt, altele pe termen mediu și lung.Pe baza 
strategiei se pot accesa fonduri europene.Este inclusă și lista de investiții pentru anul în 
curs.În aproximativ o lună se va dezbate și bugetul local pe anul în curs. 

Dnul Dragomir Valentin:l a grădinița de la Buda, brazii de lângă gard  au fost culcați la 
pământ de vijelie și zăpadă. 

Dnul Viceprimar: Grădinița este administrată de un director, nu este treaba Primăriei. 
Dnul Dragomir Valentin:Despre parc am vrut să zic. 
Dnul Viceprimar: Astăzi am fost la parc și totul era în ordine, nu existau pomi căzuți. 
Dnul Dragomir Valentin: De ce este închis terenul de joacă de la Nedelea?De ce 

numai la Nedelea și în celelalte sate este deschis? 
Dnul viceprimar: A fost închis pentru protejarea copiilor, cât am dat cu îngrășăminte 

complexe pe spațiul verde. 
Dnul Primar: După fertilizare am lăsat să-și facă efectul produsele folosite. 
Dnul Dragomir Valentin: Cetățenii din satul Buda care locuiesc pe strada de la biserică 

spre calea ferată mi-au spus că un indicator cu limitarea accesului mașinilor până la  7 tone 
este montal la jumătatea distanței, aproape de puțul de apă. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Referitor la camerele de luat vederi din Târgșoru Nou, în 
apropierea insulei ecologice, una dintre ele ar trebui reorientată  deoarece în zonă se fură 
pavelele din trotuar. 

Dnul Viceprimar:Astăzi s-a făcut această operațiune. 
Dnul Ciobanu Nicolae:Ne-am bucurat că s-a schimbat firma de transport, dar situația 

s-a înrăutățit. 



 

6 
 

Dnul Primar: Firma actuală funcționează pe baza unei înțelegeri , nu a fost licitație 
pentru traseu. Consiliul Județean Prahova va organiza licitație.Transportatorul va include 
mașini pe traseu în momemntul începerii școlilor. 

Dnul Ciobanu Nicolae: Trebuie monitorizată situația cu transportul.Sunt persoane în 
vârstă, stau câte 2-3 ore în stație că nu se respectă programul. 

Dna Dumitru Mihaela: Să se respecte programul autobuzelor, sunt multe persoane 
care depind de transportul în comun. 

Dnul Primar: Avem un proiect pilot în colaborare cu consiliul județean în legătură cu 
modernizarea transportului . 

Dna Pascu Adriana-Simona: Cum a rămas cu sala de sport de la Nedelea? 
Dnul Primar: Am invitat proiectantul, dirigintele de șantier și constructorul.Am scos o 

listă a lucrărilor plătite și efectuate și a celor neefectuate. Am stabilit o perioadă în care se pot 
încheia aceste lucrări.Dacă nu se vor executa, lucrările rămase vor fi contractate de către  o 
altă firmă.Nu pot să avansez un termen real de finalizare.Stăm cu această lucrare de foarte 
mult  timp. 

Dnul Dragomir Valentin: Trebuia să faceți acest lucru când ați preluat mandatul. 
Dnul Stoica Nicolaie-Daniel:Tocmai dumneavoastră ne predați lecții de administrație și 

cum să facem un proiect legal? 
Dnul Primar: Dnul Cacioianu are toată deschiderea dar cred că nu are bani.Trebuie să 

terminăm cu aceste lucrări, construcția nu a fost protejată, s-au degradat instalațiile, 
tâmplăria nu este etanșă, tavanul are infiltrații de apă.Dacă aveam garanție de bună execuție 
în locul asigurării era altceva.Dar, a fost încheiată o asigurare care a expirat.O să vă 
informăm asupra situației sălii de sport și în ședințele următoare. 

Dna Pascu Adriana-Simona:Pe strada Băicoianu, în capătul străzii, un cetățean are 
câini foarte mari și agresivi, pe care îi lasă liberi și ies din curte. 

Dnul Primar: Trebuie să sesizați Poliția Națională. 
Dna Mihai Viorica: Dnul Brătășanu, am vrut să vă sun dar nu știu dacă aveți restricții 

să vorbiți cu mine. Există un panou publicitar la canal, scos din pământ cu beton cu tot, chiar 
la pasarelă.Este periculos. 

Dnul Primar: Nu are restricții să vorbească cu dvs, dar acest panou nu a fost 
identificat. 

Dnul Toma Marius: La școala din satul Stoenești a fost al treilea accident, ar trebui ca 
un echipaj de la Poliția locală să fie prezent la orele de intrare și ieșire de la cursuri.Este o 
zonă foarte periculoasă. 

Dnul Viceprimar: S-au făcut deja demersuri în acest sens. 
Dnul Primar  informează despre posibilitatea construirii unui drum expres și despre 

traseul probabil al acestuia. 
Dnul Toma Marius: Aduc la cunoștință o sesizare transmisă de mai multe persoane 

care folosesc transportul în comun, referitoare la vegetația care distruge trotuarul, chiar în 
dreptul clădirii pe care dorim să o achiziționăm, unde este și stația pentru transportul în 
comun. 

Dnul Ungureanu Dorinel: Proprietarul magazinului de materiale de construcții de lângă 
magazinul PROFI, are mărfuri etalate, grămezi de paleți, este periculos pentru copiii care vin 
în parc. 

Dnul Viceprimar: A fost Poliția locală acolo astăzi. 
Dna Pascu Adriana-Simona: De ce nu sunt amendați? 
Dnul Primar: Inițiați un proiect de hotărâre pentru sancționarea celor care ocupă 

domeniul public. 
Constatând că dezbaterile s-au epuizat, Preşedintele declară închise lucrările şedinţei. 

           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces verbal. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI     
Nicoleta-Daniela BORCESCU                                             Violeta-Neluţa PETCU 
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