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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 21.09.2022  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 10 consilieri, din 11 consilieri în funcție. Absentează doamna Băcanu 
Viorica. 

Doamna Rizea Valeria, președintele de ședință ales, precizează că ședința a fost 
convocată de Primarul comunei cu Dispoziția nr. 288 /2022  și este legal constituită . 

Domnul Primar prezintă proiectul   ordinii de zi . 
1.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea documentatiei “ PUZ 

-  MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE DIN PUZ APROBAT CU HCL ARICESTII 
RAHTIVANI nr.44/19.07.2012 SI PUZ APROBAT CU HCL ARICESTII-RAHTIVANI 
nr.17/31.05.2007 SI AMENAJARE DRUM ACCES PROVIZORIU DIN DN 72 (Sst=283270 mp) 
“ – comuna Aricestii-Rahtivani, sat Buda, NC 25599 ( tarla T 70, parcela A 383/40, A 383/41), 
NC 21759 si NC 21771 (tarla T 70, parcela A 383/14 ), DN72 si municipiul Ploiesti – DN 
72”(comisia nr. 2) 

2.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea utilizării în anul 2022 
a excedentului bugetului local (comisia nr. 1) 

 3.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimări 2023-2025(comisia 
nr. 1) 

4.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea implementării  
proiectului „Dotare cămine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale si 
aparatură electronică”(comisia nr. 1) 

5.Proiect de hotărâre inițiat de consilierii  locali: Adriana Simona Pascu, Dorinel 
Ungureanu, Marius Toma, Cristian Brătășanu și Marius Spiridon privind aprobarea 
Regulamentului privind initierea,organizarea  si derularea de excursii si tabere recreative 
pentru copiii defavorizati social din comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova(comisiile nr. 1 
și 3) 

6.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind  aprobarea Regulamentului 
pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ariceștii 
Rahtivani pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, recunoscute conform 
legii (comisiile nr. 1 și 3) 

7.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind completarea  comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local Ariceștii Rahtivani.(comisia nr. 2) 

 8.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind aprobarea Structurii 
organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceștii Rahtivani(comisia nr. 2) 
 9.Proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei privind decontarea pe lunile mai și 
iunie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  
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administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani(comisia nr. 1) 
 10. Întrebări, interpelări, discuții în legătură cu diverse probleme ale comunității. 

Supusă la vot, ordinea de zi  este aprobată cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 

data de 10 august 2022, care este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consiliei prezenți. 
Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 

de îndată din data de 12 august 2022, care este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 
prezenți. 

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară 
de îndată din data de 31 august 2022, care este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 
prezenți. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la primul punct din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Urbanism, 
amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei  de 
specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare în legătură cu acest proiect de hotărâre, 
precizând că acest P.U.Z. a fost aprobat odată, acum a fost modificată soluția de circulație, 
pentru acces din DN 72. 

Proiectantul lucrării prezintă reconfigurarea drumurilor, precizând că indicatorii 
urbanistici nu se modifică. 

Domnul Viceprimar:Ce urmează să construiți acolo? 
Domnul Proiectant:Depozite și industrii nepoluante, depozit aparatură frigorifică, circa 

40.000 mp. 
Domnul Toma Marius:Să nu apară o balastieră nouă! 
Doamna Preda Nicoleta:Ce avantaje are comuna Ariceștii Rahtivani? 
Domnul Proiectant:Vor fi create noi locuri de muncă, vor fi bani mai mulți la buget. 
Doamna Preda Nicoleta: O să țineți cont când veți face angajări ca forța de muncă să 

fie prioritară din localitate?Cine este în spatele acestui proiect? 
Domnul Proiectant: Este un grup de dezvoltare imobiliară, au avut activitate și la Buftea. 
Doamna Preda Nicoleta:Ce v-a determinat să investiți aici în zonă? 
Domnul Primar:Foarte aproape de zona LIDL. 
Domnul Voicu Alexandru:Pentru intrările și ieșirile despre care vorbeați în vederea 

fluidizării traficului aveți în proiect amenajarea unui sens giratoriu?Am avut experiențe 
nedorite, cu multe accidente pe DN 72. 

Domnul Spiridon Marius:Exact, la ce cotă o să fie construcția? 
DomnulProiectant:Regimul de înălțime al construcției va fi parter, fără subsol. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 2 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe  din cadrul 
Primăriei. Avizul  Comisiei  de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Se înscrie la cuvânt domnul Ciobanu Nicolae:În raportul de specialitate se vorbește 
despre  sume prevăzute pentru cheltuieli de dezvoltare. 

Doamna Camelia Stanciu:Fondurile se pot folosi pentru obiective noi de 
investiție:modernizare teren sintetic la Stoenești și dotare Cămine culturale cu instrumente 
muzicale și aparatură. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Care este bugetul Clubului sportiv? 
Domnul Primar: este bugetul  aprobat cu rectificări. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
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Domnul 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  din cadrul 
Primăriei. Avizul  Comisiei  de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Ciobanu Nicolae:Suma de 25.000 lei din donații și sponsorizări ce reprezintă? 
Domnul Primar:Suma aceasta a fost donată de o societate pentru ”zilele comunei”. 
Domnul Ciobanu Nicolae:Ne puteți spune despre cine este vorba? 
Domnul Primar:Este vorba despre Ness Proiect. 
Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 4 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
Publice și Investiții  din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei  de specialitate nr.1 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare  referitoare la acest proiect:Am avut o 
hotărâre în acest sens aprobată în luna iunie, între timp ofertele au expirat, prețurile au 
crescut.Acum se va deschide o linie de finanțare și trebuie depusă documentația actualizată. 

Domnul Voicu Alexandru:Doresc să știu și eu dacă la Căminul cultural avem formații 
sau instructori care să se ocupe de copiii care doresc să învețe să cânte la un instrument 
muzical. 

Domnul Primar:Copiii au venit cu instrumentele lor la manifestările desfășurate cu 
diferite ocazii, noi nu am avut posibilitate să le oferim.Este o problemă și echipamentele pentru 
sunet, boxe, microfoane.Investiția se justifică. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri 

prezenți. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 5 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială  
din cadrul Primăriei. Avizele  Comisiilor  de specialitate nr.1 și 3 din cadrul Consiliului local sunt 
favorabile adoptării proiectului de hotărâre.  

Doamna PredaNicoleta:Apreciez inițiativa colegilor, dar consider că ar fi foarte bine 
dacă am include în acest proiect și premierea performanțelor obținute de elevii din comună.Și 
performanțele ar trebui răsplătite cu tabere sau excursii. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Același lucru voiam să-l spun și eu. 
Domnul Toma Marius: Inițial ne-am gândit și la zona aceasta, a copiilor cu performanțe, 

dar a rămas să discutăm, să vedem cum definim. 
Domnul Primar: Aceste tabere ar trebui să fie adresate copiilor din clasele V-VIII. 
Domnul Voicu Alexandru:Este discriminatoriu, și cei de la clasele primare sunt tot 

elevi.Oricum trebuie să aibă însoțitori cadre didactice din școală. 
Domnul Primar și domnul Toma Marius, formulează un amendament:”Copiii selectați 

pentru tabere, să nu înregistreze mai mult de 5 absențe nemotivate și să nu aibă media 
scăzută la purtare”.De asemenea la art. 1 să se completeze ”clasele I-VIII ”. 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate cu unanimitate de voturi. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 6 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic, Achiziții 
publice Avizele  Comisiilor  de specialitate nr.1 și 3 din cadrul Consiliului local sunt favorabile 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect de hotărâre, 
precizând că este necesar un regulament, deoarece vor fi depuse cereri de finanțare pentru 
construirea capelelor, care sunt o necesitate. 
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Domnul Ciobanu Nicolae:Construirea capelelor este un obiectiv foarte important pentru 
fiecare localitate.Înțeleg că în buget va fi prevăzută  o sumă care va fi repartizată unităților de 
cult în funcție de solicitare și de necesitate. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Referitor la bugetul aprobat, acesta poate suporta 
modificăril la rectificările din cursul anului.Regulamentul va reglementa accesul cultelor la 
fonduri, Legea clarifică acest aspect. 

Doamna Preda Nicoleta:Înțeleg că o comisie va analiza cererile și după aceea se vor 
prezenta Consiliului local.Trebuie încurajați să întocmească și să depună proiecte. 

Domnul Voicu Alexandru: S-a creat un precedent.Am dat pentru capelă la Aricești, o să 
vrea și Nedelea, o să vină și celelalte culte, fac parte tot din comunitatea noastră.regulamentul 
este făcut să aibă acces toate cultele recunoscute de lege. 

Domnul Toma Marius:Bugetul se întocmește și se aprobă la începutul anului.Ar fi bine 
dacă am analiza solicitările înainte, să știm pe ce ne bazăm. 

Doamna Preda Nicoleta:Este foarte important și este legal să-i susținem, dar trebuie să 
ne gândim ce va fi când se vor construi simultan 3 capele. 

Domnul Spiridon Marius:La cheltuielile eligibile și neeligibile, o să fie necesar  să se 
prindă  aparate de aer condiționat și montare centrale termice pentru capele. 

Domnul Primar: Dacă lucrările sunt în proiect sunt eligibile. 
Domnul Șologon Costel-Cristian:De-a lungul timpului au fost solicitări și de la alte culte, 

dar nu au respectat legislația.Nu au venit cu documente conform legii.Cine respectă legislația 
va primi  finanțare.Preoții ar trebui să caute și ei soluții, să solicite sponsorizări.În parcul 
inustrial sunt multe firme cu dare de mână. 

Președintele de ședință solicită propuneri pentru membri în comisie. 
Domnul Ciobanu Nicolae îi propune pe domnii Brătășanu Cristian și Toma Marius. 
Domnul Voicu Alexandru îi propune pe domnii Toma Marius și Ciobanu Nicolae. 
Domnul Brătășanu Cristian nu este de acord, de asemenea nici domnul Toma Marius 

deoarece este foarte ocupat. 
Doamna Rizea Valeria îl propune pe domnul Șologon Costel-Cristian. 
Domnul Ciobanu Nicolae este votat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Șologon Costel-Cristian este votat cu unanimitate de voturi. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 7 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Monitorizare 
proceduri administrative din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din cadrul 
Consiliului local este favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  

Președintele de ședință solicită propuneri pentru completarea celor trei comisii  
Pentru Comisia nr. 1, domnul Ciobanu Nicolae îl propune pe domnul Șologon Costel-

Cristian iar doamna Preda Nicoleta o propune pe doamna Pascu Adriana-Simona. 
Se supune la vot fiecare propunere: 
- Domnul Șologon Costel-Cristian este votat cu  9 voturi ”pentru” și 1 

”abținere”(doamna Preda Nicoleta) 
- Doamna Pascu Adriana-Simona a obținut 6 voturi ”pentru”. 
Pentru Comisia nr. 2, doamna Pascu Ariana-Simona îl propune pe domnul Brătășanu 

Cristian. 
Propunerea este votată cu unanimitate de voturi. 
Pentru Comisia nr. 3, domnul Ungureanu Dorinel îl propune pe domnul Toma Marius, iar 

domnul Brătășanu Cristian îl propune pe domnul Ciobanu Nicolae.Ambele propuneri sunt 
votate cu unanimitate de voturi. 

Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 8 din ordinea de zi, 
referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse umane 
din cadrul Primăriei. Avizul  Comisiei  de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local este 
favorabil adoptării proiectului de hotărâre.  
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Domnul Primar prezintă informații suplimentare referitoare la acest proiect. 
Doamna Preda Nicoleta: Aceste propuneri sunt influențate de ordonanța de urgență 

care  nu permite organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor? 
Domnul Primar:Una este aprobarea organigramei și alta este organizarea 

concursurilor.Posturile  sunt blocate până în ianuarie, se pot organiza concursuri numai cu 
memorandum aprobat la minister. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Se poate ca șoferul să fie trecut necalificat?Trebuie un șofer 
cu toate gradele angajat. 

Domnul Primar:Este vorba despre transformarea postului de muncitor necalificat. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu 89 voturi ”pentru” și 2 

”abțineri”(doamna Preda Nicoleta și domnul Ciobanu Nicolae). 
Domnul Primar prezintă Proiectul de hotărâre înscris la  punctul 9 din ordinea de zi, 

referatul de aprobare și raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget Finanțe din cadrul 
Primăriei. Avizul  Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local este favorabil 
adoptării proiectului de hotărâre.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu unanimitate de voturi. 
La ultimul punct din ordinea de zi se înscriu la cuvânt: domnii Ungureanu Dorinel, 

Spiridon Marius, Șologon Costel-Cristian, Toma Marius și doamna Preda Nicoleta. 
Domnul Ungureanu Dorinel:Cum stăm cu zona Trestioreanu și Sala de sport Nedelea? 
Domnul Primar:Pentru zona Trestioreanu a fost depus dosarul pentru autorizație de 

construire.În prezent se desfășoară lucrări antepremergătoare la clădirea administrativă. 
În legătură cu Sala de sport Nedelea, am scos la licitație, suntem în perioada de 

depunere a ofertelor.Suntem în proces cu constructorul care nu șo-a îndeplinit obligațiile 
contractuale. 

Domnul Spiridon Marius:În urma incendiilor de pe raza comunei am constatat că 
hidranții nu funcționează așa cum trebuie.Avem recepția făcută pentru ei, și dacă avem cine a 
făcut-o? 

Domnul Primar:Recepția a fost făcută în august 2020, au fost probleme, o parte s-au 
remediat. 

Domnul Viceprimar:Ambii hidranți au fost funcționali.Când se intervine pentru incendii, 
se rup tijele.S-au schimbat 14 tije.Trebuie să facem o comisie să reevaluăm acest 
aspect.Hidranții trebuiesc montați la suprafață, dar nici pompierii nu sunt pregătiți să se 
racordeze. 

Domnul Spiridon Marius: Ar trebui betonată zona din jurul hidranților.Referitor la 
presiunea apei, era de 2,8 bari. 

Domnul Viceprimar:Din stație, apa pleacă cu 3,5 bari. 
Domnul Primar: Suntem în plan cu reabilitarea  rețelei de apă, am fost acceptați pentru 

finanțare prin Anghel Saligny. 
Domnul Toma Marius: Solicităm prezența unui polițist local la Școala Stoenești. 
Domnul Primar:Primăria nu poate face intervenții pe DN 72.Am avut adrese, discuții, dar 

toate au rămas la stadiul de vorbe. 
Domnul Toma Marius:Trebuie făcut ceva la iintersecție, traficul este foarte aglomerat, 

mai ales dimineața. 
Domnul Primar:Avem promisiuni, dar nu avem rezolvare. 
Domnul Viceprimar:Nu putem delega polițist local.Dacă se întâmplă un accident cine 

răspunde? 
Domnul Toma Marius: Dacă Poliția locală ar fi la trecerea de pietoni fără să intervină ar 

avea competență? Oamenii întreabă despre extinderea iluminatului public.Se înserează mai 
devreme, trebuie urgentat. 
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Domnul Primar:Suntem în faza obținerii certificatului de urbanism.Urmează obținerea 
avizelor, eliberarea autorizației de construire.Situația terenurilor nu este clară, nu sunt 
reglementate juridic, trebuiesc intabulări. 

Domnul Toma Marius: Despre terenul de la Lazarof ce ne puteți spune? 
Domnul Primar: Suntem la obținerea certificatului de urbanism, urmează avize și 

autorizație de construire.La DISCO BAR suntem în faza obținerii avizelor și acordurilor, la 
canalizare suntem în licitație.Referitor la cadastrul general, am avut discuții cu O.C.P.I., a fost 
prezentată firma câștigătoare, se vor efectua măsurătorile topografice, vor fi comparate cu 
actele deținute.Rezultatele vor fi făcute publice.Unde sunt probleme, cetățenii pot veni la 
primărie pentru clarificarea situației. 

Domnul Voicu Alexandru:La Târgșoru Nou avem hidranți? 
Domnul Viceprimar:Sunt câțiva subterani. 
Domnul Voicu Alexandru: Referitor la racordurile pentru hidranți, să le facă și oamenii 

de la apă, ei ce produc, plătesc numai salariile? 
Domnul Primar:Solicit cetățenilor mai multă responsabilitate, este mai importantă 

prevenția.La multe locuințe instalațiile electrice sunt foarte vechi, nu au fost revizuite de foarte 
multă vreme. 

Doamna Preda Nicoleta:Când le putem oferii un sprijin acestor familii greu 
încercate?Pot beneficia de un ajutor?Suma acordată prin proiectul Anghel Saligny este foarte 
mică.Ce se poate face pentru eliminarea întreruperilor de curent electric?Ce se întâmplă, își 
bat joc de noi?Toaletăm copacii?Referitor la incendiul din vară, am înțeles că acei oameni nu 
au primit nimic. 

Domnul Primar:Condiția pentru acordare era să fie casa în care locuiesc.Întreruperile de 
curent s-au datorat executării diverselor reparații. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Lumea dorește o situație clară referitoare la obiectivele 
de investiție și la finalzarea acestora. 

Domnul Primar:În ședința următoare vom prezenta proiectele în derulare și cele 
finalizate. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:În Ariceștii Rahtivani pe strada Neahoe Basarab la nr. 
250 este o situație la familia Plăiașu care deține animale și deranjează vecinii.Să fie înștiințați 
să facă ordine, să facă curat, să vedem cum stau lucrurile acolo.În Nedelea, la gardul 
cimitirului de lângă terenul de fotbal, este foarte mult gunoi. 

Doamna Pascu Adriana-Simona:Nu este numai gunoi de la cimitir, este gunoi de la 
cetățeni. 

Domnul Șologon Costel-Cristian:Trebuie să ne întâlnim să discutăm problema câinilor 
vagabonzi, să vedem ce putem face legal.Ziilnic apar alți câini pe stradă.Să nu așteptăm să se 
întâmple o nenorocire cu vreun copil. 

Doamna Pascu Adriana-Simona:Pe strada I.L.Caragiale din satul Nedelea, sunt 
probleme mari din cauza zgomotului și prafului produs de o balastieră care nu știm dacă 
îndeplinește toate condițiile de funcționare. Lucrează noaptea, poluează fonic, face foarte mult 
praf, oamenii se plâng de aceste probleme. 

Domnul Primar:Faceți sesizare la Garda de Mediu, la Protecția consumatorului!Faceți și 
dumneavoastră demersuri din partea cetățenilor. 

Domnul Ciobanu Nicolae:Deșii s-a făcut curățenie, gunoiul este aruncat peste 
tot.Trebuie să apelăm la educația cetățenilor pentru a nu mai arunca gunoiul la 
întâmplare.Referitor la gara din  Târgșoru Nou, putem face acolo ceva?Referitor la hidranții 
subterani aceștia sunt foarte greu de utilizat.Când se retușează terenul de fotbal de la 
Nedelea? 

Domnul Viceprimar: Terenul este în administrarea Clubului sportiv. 
Domnul Primar: Echipa de la Nedelea a ales să nu mai activeze  în cadrul Clubului 

sportiv.Terenul a fost întreținut. 
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Constatând că dezbaterile s-au epuizat, Preşedintele declară închise lucrările şedinţei. 

           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces verbal. 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   p/  SECRETAR GENERAL al COMUNEI     
                  Valeria RIZEA                                                                Violeta-Neluţa PETCU 


