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JUDETUL DAMBVOVITA  
COMUNA VOINESTI  
CONSILIUL LOCAL  
NR. 1463/1 02 2013  
 
 
 
   P R O C E S – V E R B A L 
  ------------------------------------------------ 
 Incheiat azi 29 01 2013 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local 
 Voinesti  orele 17 , la sediul acestuia  
 
 La sedinta  participa  in numar de 15  consilieri locali din numarul total de 15 din 
cat este alcatuit acesta.  La sedinta participa dl Sandu Gabriel in calitate de 
Primar. 
   Dl Bucura Neculae propune ca presedinte de sedinta pe dl Toma Cornel , 
propunere care se aproba in unanimitate . 
  Inainte de inceperea sedintei  dl presedinte intreaba daca  se fac obiectii asupra 
procesului verbal al sedintei anterioare . Nu sunt obiectii asupra procesului vernal 
al sedintei anterioare  
 Dl presedinte citeste proiectul ordinei de zi anuntate :  
 
       1  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei , statului de functii   si 
de personal pentru  aparatul de specialitate   al Primarului Comunei Voinesti 
precum si a institutiilor si serviciilor subordinate Consiliului Local Voinesti .  

2 Proiect de hotarare privind  achizitionarea  serviciului juridic de 
consultanta. 

3  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului De 
functionare si organizare al Serviciului ajutor social , ajutoare de urgenta si 
de inmormantare , alocatii sustinere a familiei , ajutor incalzire locuinte din 
cadrul SPCAS Voinesti . 

4  Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de actiuni  sau de interes 
local pe anul 2013  pentru  repartizarea orele de munca ale  beneficiarilor  
Legii 416/2001 ; 

5 Proiect de hotarare privind  insusirea  Raportului de activitate  al 
asistentilor personali angajati in cadrul Primariei Voinesti , pe anul 2012; 
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6 Proiect de hotarare privind  revocarea HCL nr 81/21 12 2012  privind 
stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2013  si adoptarea unei noi 
hotarari ; 

7 Proiect de hotarare  privind    avizarea  proiectului Planului de scolarizare pe 
anul scolar 2013- 2014 al Scolii Gimnaziale Voinesti ; 

8  Proiect de hotarare  privind    avizarea  proiectului Planului de scolarizare 
pe anul scolar 2013- 2014 al Liceului tehnologic  Voinesti ; 

9 Proiect de hotarare privind aprobarea planului de curatenie si salubrizare al 
Comunei Voinesti pe anul 2013 ; 

10  Proiect de hotarare  privind aprobarea excedentului  pentru finantarea 
Sectiunii de Dezvoltare a  Comunei Voinesti  pe anul 2013 ; 

11  Proiect de hotarare   privind aprobarea Caietului de Sarcini  pentru 
actualizarea PUG si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei 
Voinesti. 

12 Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ introducere in  intravilan  a  
suprafatei de 6120 mp  din satul Lunca   pentru activitati economice ; 

13 Proiect de hotarare privind  propunerea de reziliere a contractului de 
concesiune incheiat cu SC STYLE COM TUR 3 SRL .  

14 Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de locatiune cu 
Notariat Public “ Acta Legalia “   

15  Diverse .    
   Dl presedinte supune la vot ordinea de zi care se aproba in unanimitate .  
   Dl PS propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct  privind aprobarea  
organigramei , statului de functii si de personal pentru aparatul de specialitate 
al Primarului Comunei Voinesti  precum si a  serviciilor si institutiilor  subordo 
nate    Consiliului Local Voinesti  
  In acest sens da cuvantul  d-nei secretar pentru a prezenta raportul – nota  de 
fundamentare  a proiectului de hotarare , proiectul  de hotarare , organigrama 
, statul de functii si personal , documente anexate . Aceasta precizezaza ca  
aceasta structura a fost avizata de ANAFP , iar conform prevederilor legale , 
dupa aviz se supune aprobarii consiliului local .  
   Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , 
comisia a analizat proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil .  
    Dl Antofie Viorel in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca  aceasta 
comisie a analizat proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil .  
    Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi “ 
pentru “ si 2 voturi impotriva ( Neagu F, Erculescu Ghe ) . 
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   Dl Ps propune trecerea la pct 2 din ordinea de zi privind proiectul de hotarare  
privind achizitionarea serviciului juridic de consultanta. In acest sens  da 
cuvantul dnei secretar pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare  
anexa in dosar . Aceasta prezinta raportul dand exlicatiile privind  necesitatea 
achizitionarii acestui serviciu in special din punct de vedere al reprezentarii in 
instanta de judecata si de consiliere  din punct de vedere juridic.  Precizeaza ca 
achizitionarea  acestui serviciu se va face in conformitate cu prev OG 34/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare .  
   Dl Bucura Neculae – presedinte comisie- afirma ca Comisia nr l a analizat si 
avizat favorabil proiectul de hotarare .  
   Dl  Antofie Viorel – presedinte comisie nr 3 afirma ca aceasta  comisie a 
avizat favorabil proiectul de hotarare .  
 Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi “pentru ” 
si  un vot – abtinere ( Neagu Florin ) . 
   Dl Ps propune trecerea la pct 3 din ordinea de zi- Proiect de hotarare privind 
modificarea si completarea Regulamentului De functionare si organizare al 
Serviciului ajutor social , ajutoare de urgenta si de inmormantare , alocatii 
sustinere a familiei , ajutor incalzire locuinte din cadrul SPCAS Voinesti .  In 
acest sens da cuvantul dnei secretar pentru a prezenta  raportul  la proiectul 
de hotarare  precizand modificarile aduse Regulamentului aprobat prin HCL nr 
19 /2012 , in functie de ultimele modificari legislative .  
  Dl Primar precizeaza ca in Regulament   este definit ajutorul de inmormantare 
, defapt sunt ajutoare de urgenta. 
 D-na Motoiu M in calitate de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca, comisia a 
analizat acest proiect de hotarare si l-a avizat favorabil cu 4 voturi pentru si o 
abtinere ( Neagu Florin .) 
   Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru 
si o abtinere – Neagu Florin .  
 Dl Ps propune trecerea la pct 4 din ordinea de zi -Proiect de hotarare  privind 
aprobarea Planului de actiuni  sau de interes local pe anul 2013  pentru  
repartizarea orele de munca ale  beneficiarilor  Legii 416/2001. In acest sens da 
cuvantul dlui Oprea Constantin – asistent social pentru a prezenta acest plan 
pe luni ( anexa in dosar ) .  
  D-na Motoiu in calitate de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca, comisia a 
analizat si avizat favorabil proiectul de hotarare cu 4 voturi pentru si o abtinere 
–Neagu Florin .  
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 Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru   
si o abtinere  - Neagu Florin.  
     Dl Ps propune trecerea la pct 5 din ordinea de zi - Proiect de hotarare 
privind  insusirea  Raportului de activitate  al asistentilor personali angajati in 
cadrul Primariei Voinesti , pe anul 2012; In acest sens da cuvantul dlui Oprea 
Constantin care prezinta acest raport specificand  numarul  asistentilor 
personali angajati in anul 2012 la Primaria Voinesti, atributiile acestora si 
modul in care sunt instruiti acestia an de an  .  
  D-na Motoiu M in calitate de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca  a avizat 
comisia favorabil proiectul de hotarare cu  4 voturi pentru si o abtinere ( 
Neagu Florin ) . Precizeaza  ca dumneaei , in calitate de  medic are foarte mult 
contact cu acestia  , cunoscand foarte bine activitatea acestor angajati .    
  Dl Ps considerand  ca nu mai sunt alte discutii supune la vot proiectul de 
hotarare   care se aproba  cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Neagu Florin ). 
  Dl Oprea Constantin  afirma ca dl Neagu Florin prezinta o  “ frana  in 
dezvoltarea comunei “ din cat a observant in cadrul acestei sedinte , in sensul 
ca dumnealui a fost impotriva si s-a abtinut la orice proiect de hotarare supus 
dezbaterii in ordinea  de zi .     
   Dl Ps propune trecerea la pct  6 din ordinea de zi - Proiect de hotarare 
privind  revocarea HCL nr 81/21 12 2012  privind stabilirea taxelor si 
impozitelor locale pe anul 2013  si adoptarea unei noi hotarari ; in acest sens 
da cuvantul dnei contabil pentru a prezenta raportul . De asemenea aceasta 
precizezaza ca  in aceleasi conditii se face propunerea pentru aprobarea 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 , asa cum au fost aprobate 
anterior . Motivul revocarii fiind adoptarea hotararii anterior aparitiei in MOF .  
    Dl  Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr l affirm aca , 
comisia a avizat prouiectul de hotarare , fiind de accord cu adoptarea noii 
hotarari de CL pentru taxe si impozite locale pe anul 2013 in aceleasi  
cuantumuri , ca hotararea revocata .  
 Dl Ps supune la vot    proiectul de hotarare care se aprob acu 14 voturi pentru 
si l vot impotriva – Neagu Florin .    
    Dl Ps propune trecerea la pct 7 din ordinea de zi - Proiect de hotarare  
privind    avizarea  proiectului Planului de scolarizare pe anul scolar 2013- 2014 
al Scolii Gimnaziale Voinesti ;  In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a 
prezenta raportil; , anexa in dosar . Aceasta prezinta adresa inaintata de 
Inspectoratul Scolar judetean Dambovita  precum si propunerea de Plan  de 
scolarizare al Scolii Gimnaziale Voinesti .  
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  D-na Motoiu in calitate  de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca , comisia  
analizat proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil  cu 4 voturi pentru si o 
abtinere ( Neagu Florin ) .  
  Dnul Antofie Viorel afirma  ca , comisia nr 3 a avizat favorabil proiectul de 
hotarare in unanimitate .  
 Dl Primar doreste sa faca unele precizari :  
Este nemultumit ca in cele 3 scoli ( Oncesti , Bratulesti si Izvoparele  pentru 
clasele I - IV , invatamantul este    simultan .  Doreste ca in primavara sa tina 
sedinte comune  ( parinti ,  , consilieri , profesori ) in care sa se gaseasca solutii 
ca in scolile noastre sa nu se mai invete  simultan . Azi , 29 ian 2013 , s-a 
efectuat o simulare  la Oncesti si Bratulesti pentru clasele I –IV  in care  la  
scoala  Bratulesti situatia elevilor se prezinta astfel : 7 elevi cls I si lo elevi cls III 
, precum si 12 elevi cls II si 8 elevi cls IV  cu 2 invatatori titular , iar pentru  
scoala Oncesti  nr de elevi se prezinta astfel : 8 elevi cls I , 6 elevi cls 3 , si 7 
elevi cls II si 4 elevi cls IV   cu 2 invatatori titulari.     
  Dumnealui propune ca in Scoala Oncesti sa ramana clasele I si II , iar la 
Bratyulesti sa mearga elevii in cls III si IV . Acest deziderat realizandu-se numai 
cu acordul parintilor din ambele sate .  
 Dl Ps considerand epuizat acest punct din ordinea de zi supune la vot , 
aprobandu-se cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Neagu Florin ) .  
  Dl PS propune  trecerea la pct 8 din ordinea de zi - Proiect de hotarare  
privind    avizarea  proiectului Planului de scolarizare pe anul scolar 2013- 2014 
al Liceului tehnologic  Voinesti ; 
 In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta raportul si proiectul 
de hotarare  , anexa in dosar . Aceasta citeste si adresa inaintata de Liceul 
Tehnologic  Voinesti precum si propunerea Planului de Scolarizare , anexate .  
  D-na  Motoiu Mihaela in calitate de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca in 
cadrul comisiei sale , proiectul de hotarare a fost avizat favorabil cu 4 voturi 
pentru si o abtinere ( Neagu Florin ) .  
    Dl Ps propune trecerea la pct 9 din ordinea de zi - Proiect de hotarare privind 
aprobarea planului de curatenie si salubrizare al Comunei Voinesti pe anul 
2013 ; In acest sens da cuvantul dlui viceprimar  care prezinta raportul anexa in 
dosar ,subliniind atributiile si competentele in ceea ce priveste gospodarirea 
localitatii , pe termene .  
 D-nul Bucura Neculae  in calitate de presedinte al comisiei nr l afirma ca, 
comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare in unanimitate .  
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 D-na Motoiu Mihaela in calitate de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca, 
proiectul de hotarare a fost dezbatut in sedinta comisiei si a fost avizat cu 4 
voturi pentru si o abtinere ( Neagu Florin ) . 
 Dl Antofie Viorel , in calitate de presedinte al comisiei nr 3 face urmatoarele 
afirmatii : planul asa cum a fost intocmit este f bun , dar  solicita de a se 
reabilita drumul Muretului  si Strada Roghina pentru ca anul 2013 se anunta un 
an ploios si sa se preintimpine dificultatile din anul 2010 , 2011 .   De 
asemenea precizeaza ca albia Raului Dambovita este plina de gunoaie si 
trebuie sa se ia masuri privind depozitarea acestora , precizand ca sip e islazul 
Muret sunt aduse gunoaie de catre cetateni , sa se ia masuri .  
  Dl Erculescu Gheorghe precizeaza ca monumental din satul Gemenea 
Bratulesti arata rau .  
 Dl viceprimar , raspuns –este igienizat in fiecare primavara.     
 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte disctii  , supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru si o abtinere ( Neagu Florin ) . 
 Dl Ps propune trecerea la pct 10 din ordinea de zi Proiect de hotarare  privind 
aprobarea excedentului  pentru finantarea Sectiunii de Dezvoltare a  Comunei 
Voinesti  pe anul 2013 ; in acest sens da cuvantul d-nei contabil pentru a 
prezenta raportul , anexa in dosar , aceasta precizand ca suma de 100 000 lei  
de excedent sa se foloseasca pentru terminarea obiectivului de investitii la 
Campusul preuniversita- Sala de sport .  
 Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr l afirma ca , comisia 
a avizat favorabil in unanimitate proiectul de hotarare asa cum a fost prezentat 
de executiv.  
  Dl Ps considerand epuizat acest punct din ordinea de zi  supune la vot 
proiectul de hotarare care se aproba  cu 14 voturi pentru si o abtinere Neagu 
Florin .   
  Dl Ps  propune trecerea la pct 11 din ordinea de zi - Proiect de hotarare   
privind aprobarea Caietului de Sarcini  pentru actualizarea PUG si a 
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Voinesti.  In acest sens da 
cuvantul dnei secretar pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare , 
anexa in dosar .  Aceasta prezinta si   etapele de desfasurare ale procedurii de 
licitatie pentru actualizarea PUG si a Regulamentului de Urbanism . 
  Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr l afirma ca , comisia 
a avizat favorabil proiectul de hotarare , in unanimitate .  
 DL Antofie Viorel  in calitate de presedinte al comisiei nr 3  afirma ca si comisia 
nr 3 a avizat favorabil proiectul de hotarare  in unanimitate .  
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 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii supune la  vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate .  
  Dl Ps propune trecerea la pct 12  din ordinea de zi - Proiect de hotarare 
privind aprobarea PUZ introducere in  intravilan  a  suprafatei de 6120 mp  din 
satul Lunca   pentru activitati economice ; In acest sens da cuvantul d-nei 
secretar pentru a prezenta raportul si proiectul de hotarare specificand ca este 
vorba de suprafata din extravilanul satului Lunca , in baza acestei hotarari 
urmand a se face documentatia necesara pentru desfasurarea unei activitati 
economice de catre firma  “Hanul dintre Dealuri “  .  
  Dl Antofie  Viorel , in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca , 
proiectul de hotarare  a fost avizat in unanimitate de catre comisie .  
 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte  discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba  cu 14 voturi pentru si unul impotriva – Neagu Florin .  
    Dl Ps propune trecerea la pct 13 din ordinea de zi Proiect de hotarare privind  
propunerea de reziliere a contractului de concesiune incheiat cu SC STYLE COM 
TUR 3 SRL .  In acest sens da cuvantul dnei secretar pentru a prezenta raportul 
si proiectul de hoatrare , anexa in dosar . Aceasta precizezaza ca aceasta firma 
a  concesionat suprafata de 40029 mp pe islazul Muret in vederea  construirii 
unui depozit cu  atmosfera controlata si prelucrare sucuri din fructe , firma 
care pana la ora actuala nu si-a indeplinit prevederile contractuale.   
  Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al Comisiei nr l  afirma ca acest 
proiect de hotarare a fost avizat favorabil  in unanimitate  uramnad sa se 
rezilieze contractual cu aceasta firma .  
 Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru si 
o abtinere Neagu Florin .  
  Dl Ps propune trecerea la pct 14 din ordinea de zi - Proiect de hotarare 
privind prelungirea contractului de locatiune cu Notariat Public “ Acta Legalia “ 
In acest sens da cuvantul d-nei secreatr pentru a prezenta raportul si proiectul 
de hotarare .  
 D-na secretar citeste raportul , prezinta si contractual de locatiune care expira 
si propune ca perioada noului contract sa se faca pe inca 4 ani  iar chiria 
propusa de executive de 1399 lei / an fara TVA .    
  Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca, comisia 
a avizat favorabil  proiectul de hotarare fiind de accord cu chiria stabilita de 
executive .  
  Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii supune la vot proiectul de 
hotarare  care se aprob ain unanimitate .  
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 Dl Ps propune trecerea la pct Diverse .  
   In acest sens , Ps citeste petitia lui  Draghici Ileana  prin care solicita  
acordarea pentru ingrijire a suprafetei de 400 mp din curtea scolii Oncesti , ca 
si in anii anteriori . Dl Bucura Neculae afirma ca  daca a avut terenul  si in anii 
anteriori , sa I se acorde si in acest an. Supusa la vot propunerea se aproba in 
unanimitate.    
   Dl Neagu Florin afirma ca  a depus cele doua petitii nr 5 si 6 in sedinta 
Consiliului local  din 28 ll 2012 si nu a primit raspuns .  
 D-na secretar precizezaza ca prin petitia nr 5 prezentata in sedinta din 28 ll 
2012 , dl Neagu Florin a cerut  copii de pe materialele supuse dezbaterii in 
sedintele de CL precum si alte documente care ii sunt necesare in vederea 
desfasurarii mandatului  , lucru  care a fost permanent discutat  in sedintele 
consiliului local din 18 07 2012 , 2 o8 2012, 29 08 2012 , 19 09 2012 , situatiile  
despre inventarul domeniului public  fiind prezentatae personal de catre 
salariati ai primariei , in data de 2 08 2012 , i- au fost inaintate in copii Legea 
215/200l , Regulamentul CL, procese verbale ale sedintelor . Dumnealui afirma 
ca aceste petitii a solicitat sa fie inaintate de secretar la Institutia Prefectului .  
 D-na secretar afirma ca dumnealui  , daca doreste le poate inainta personal 
domnului Prefect pentru ca , din punct de vedere al legalitatii se transmit 
hotararile adoptate in sedinte , sinteza sedintei  si nu petitiile discutate in  
sedintele de consiliu local .  Referitror la petia nr 6 aceasta a fost indrumata  de    
Presedintele de sedinta catre Comisia locala de fond funciar, care pan ala acest 
moment , nu s-a intrunit .  
 De asemenea ridica problema ca sa fie cunoscute de cetatenii din comuna   
toate deciziile  CL , la celelalte aviziere  din comuna . 
  De asemenea Neagu Florin  prezinta situatia statiei de autobus de la Izvor  in 
sensul ca sunt fire electrice taiate , in zona unde este centrul de colectare de 
fier vechi , mai sus . Acestea pot prezenta pericol public   .  
 O alta problem ape care o ridica este  cea a doua familii din Minjina care se 
cearta pentru aprinderea becurilor de iluminat public.  
 Dl Primar raspuns – daca si acum cand una dintre  cele doua persoane a 
decedat mai sunt probleme , considera ca  , in present cazul acesta este 
solutionat . Exemplifica si cazul certurilor dintre Popa si Popescu Gheorghe si 
pana  nu  a decedat unul dintre ei , litigiul nu s-a stins .   
 Dl Neagu Florin ridica problema  hotararii privind o suprafata de ll ha de 
padure in Obstea Gemenea a soacrei secretarei  Popescu Maria , cum a folosit 
declaratiile a doi martori in process .  
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 Dl Primar raspunde ca aceasta hotarare nu e obtinuta in contradictoriu cu 
Comisia locala  Voinesti , motiv pentru care nu se pot solicita relatii de la 
Consiliul Local , care nu are competenta  in fond funciar .  
  Dl Rosu Vasile afirma ca in satul Iugulesti   sunt 4 familii care nu au permanent 
energie electrica  din cauza unei anumite personae care locuieste in zona , 
referinta se face ca in perioada noiembrie – aprilie , tensiunea este f scazuta .  
 Dl Primar raspunde ca este vorba de relatiile dintre vecini si  afirma ca 
cunoaste faptul ca  nici unul dintre acestia nu face sesizare la RENEL ca in zona 
locuieste Voicila Ctin .  
  Dl Primar afirma in continuare referitor la iluminat ca sunt lampi in toate 
satele si aceeasi situatie , ca  nu se sting lampile pe timpul zilei sunt si in alte 
puncte : La Castravete , La Isvor , la Oncesti vis a vis de Biserica ,, la Voinesti .  
  Incunostiinteaza ca incepand cu data de 1 02 2013 la Pompieri  va fi adusa o 
masina SMURD , eficienta pentru Valea Dambovitei , dotata performant.  
  Doreste ca in cazul Ministrul Sanatatii va veni in comuna sa fie prezenti si 
consilierii locali , dar ii va anunta personal . 
  De asemenea incunostiinteaza ca , facand parte din comisia de renegociere cu 
SUPERCOM , aceasta va avea obligatia ridicarii gunoiului in comuna de 2 ori pe 
saptamana, dar aceasta posibil cu luna martie 2013 ( miercuri , sambata).  
  Referitor la problemele cu cetatenii privind deseurile menajere , au fost gasite 
in tomberoane : pamant, bolovani , caramizi , tigla , ori pentru acestea au 
fostabilite alte instructiuni .  
  De asemenea  afirma ca in perioada 21 02 – 29 03 in Primarie va veni un 
control de la Curtea de Conturi si cine doreste sa puna intrebari sis a faca 
sesizari sa se adreseze  acestui control .  
  Afirma ca in luna februarie va discuta planul de achizitii pe 2013 , situatia 
tronsoanelor de asfalt( in luna martie  defapt ), licitatie PUG .    
 Dl Ps considerand epuizata  ordinea de zi  propune incheierea lucrarilor 
sedintei .  
Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
 
PRESEDINTE SEDINTA      SECRETAR  
TOMA CORNEL       POPESCU OTILIA    
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