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

încheiat astazi 28 octombrie  2019  în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Ciorăşti la 

care participă 12 consilieri localidin cei 13 în funcţie 

 

 

Şedinţa ordinară  a fost convocată prin dispoziţia primarului nr. 172  din data de 22 

octombrie 2019 şi a fost adusă la cunoştinţa consilierilor prin invitaţie scrisă precizându-se ora şi 

locul desfăşurării şedinţei, proiectul ordinii de zi, materialele care însoțesc proiectele de hotărâri, 

comisiile de specialitate pe domenii de activitate cărora le-au fost trimise proiectele de hotărâri 

pentru avizare și informarea pentru formularea și depunerea de amendamente. 

Cvorumul este asigurat de prezența a 12 consilieri locali. Absentează motivat domnul 

consilier local, viceprimarul comunei Bunea Ionel. 

Pentru conducerea lucrărilor şedinţei se suplimentează proiectul ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările şedinţei din data de 28 

octombrie 2019 şi se fac propuneri. 

Domnul Ioniţă Dumitru propune preşedinte de şedinţă pe doamna consilier local Tatarciuc 

Viorica Carolina. Nu mai sunt alte propuneri. Propunerea este supusă votului deschis şi este votată 

cu unanimitate de voturi. Astfel, proiectul de hotărâre devine Hotărârea nr. 42 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

In continuare este supus votului procesul verbal al ședinței din data de 30 septembrie 2019. 

Acesta este votat cu unanimitate de voturi ce cei 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Doamna președinte de ședință dă citire ordinii de zi, după cum urmează: 

2. Proiect de hotărâre pentru constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică, a unui coordonator al echipei mobile și datele concrete despre 

modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de executie al bugetului local al Comunei 

Ciorăști  la data de 30 septembrie 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei  

Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru imobilul compus din 

clădire C1 81 mp și teren intravilan 500 mp curți construcții și 2272 mp arabil, carte 

funciară nr. 54624. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Ciorăști, județul Vrancea. 



7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 

Ciorăşti în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar  de Stat  al Școlii Gimnaziale „IONEL SIRBU” Ciorăşti.   

Proiectul ordinii de zi este supus votului deschis şi este votat cu 12 voturi “pentru” de toţi 

consilierii prezenţi la şedinţă. 

Se trece la dezbaterea punctului doi  al ordinii de zi -   Proiect de hotărâre pentru 

constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, a unui 

coordonator al echipei mobile și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport 

care este pus la dispoziția echipei mobile. 

Domnul primar are cuvântul și arată că prin prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale nr. 2.525 din 7 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 6 

februarie 2019  a fost aprobată PROCEDURA  pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică. Potrivit prevederilor acestei proceduri, intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de 

asistență socială (SPAS).  

În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește intervenția 

de urgență în cazurile de violență domestică, consiliile locale/județene au responsabilitatea de a 

organiza, coordona și sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor 

umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență. În acest sens, prin hotărâre a 

consiliului local/consiliului județean, componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea 

unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului public de asistență medicală comunitară, oricăror 

alți specialiști din cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii 

sociale, voluntari etc. 

 La momentul stabilirii componenței echipei mobile se va desemna prin aceeași hotărâre un 

coordonator din cadrul serviciului public de asistență socială. 

Din componența echipei mobile pot face parte reprezentanți ai diferitelor culte religioase 

reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate 

relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului 

umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de 

parteneriat/convenții, voluntari. 

Prin aceeași hotărâre a consiliului local/consiliului județean privind stabilirea componenței 

echipei mobile se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care 

este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență. 

Nu sunt întrebări. Proiectul de hotărâre  se încadrează la votul cu majoritate absolută. Supus 

votului deschis, proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi de către cei 12 consilieri 

prezenți la ședință și devine Hotărârea nr. 43 a Consiliului  local al comunei Ciorăşti, judeţul 

Vrancea pe anul 2019. 

Se continuă cu punctul trei al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  

de executie al bugetului local al Comunei Ciorăști  la data de 30 septembrie 2019. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210560
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210560


Domnul primar având cuvântul prezintă, realizarea parţii de venituri a contului de execuţie al 

Comunei CIORASTI,  astfel: 

Nr. 

Crt. 

Denumire cod Prevederi 

initiale 

Anul  2019 

Prevederi trim 3 

Anul 2019 

Suma incasata la 

30.09.2019 

1 Impozit pe venit din transferul pe 

proprietate 

031800   2.455 

2 Cote si sume defalcate din impozitul pe 

venit  

0400 689.000 621.000 489.359 

 

 

3 Impozite si taxe pe proprietate  07.00 684.590 565.670 579.725 

 Impozit pe cladiri 070100 132.060 94.010 80.965 

 Cladiri PF 070101 39.120 37.000 33.146 

 Cladiri PJ 070102 92.940 57.010 46.819 

4 Impozit pe teren 07.02.00 552.180 471.310 496.928 

 Terenuri PF 070201 95.210 82.000 73.358 

 Terenuri PJ 070202 14.100 12.550 13.318 

 Teren extravilan 070203 442.870 376.760 410.252 

 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 

timbru 

070203 350 350 

 

1.832 

5 Sume defalcate din TVA 11.00 1.547.500 1.259.438 1.259.438 

6 Taxe pe utilizarea bunurilor 16.00 119.870 73.760 93.504 

 Taxe pe mijloace de transport  PF 160201 87.300 53.410 66.646 

 Taxe pe mijloace de transport  Pj 160202 32.380 20.160 23.486 

 Taxe si tarife pt elib de lic 160203 190 190 3.372 

7 Alte impozite si taxe fiscale 1802 76.440 67.300 86.680 

8 Venituri din propritate 3002 609.000 457.430 98.461 

 Venituri din concesiuni 300530 204.000 174.000 98.461 

 Venituri din dividente 30020803 405.000 283.430  

9 Vanzari de bunuri si servicii 34.02 1.110 1.110 768.9 

 Venituri din taxe extrajudiciare de timbru 340200 310 310 509 

 Alte venituri din taxe administrative, 

eliberari permise 

340250 800 800 260 

10 Amenzi penalitati si confiscari 35.00 149.610 149.610 57.057 

 Venituri din amenzi 350102 148.180 148.180 50521 

 Alte amenzi,penalitati si confiscari 355000 1.430 1.430 6536 

11 Diverse venituri 3600 280 280 1543 

 Alte venituri 360500 280 280 1543 

12 Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finantarea cheltuielilor de 

functionare 

400214 18.690   

13 Subventii de la bugetul de stat 42.00 889.560 676.740 219.238 

      

 Subventii pentru acordarea ajutorului de 

caldura  

423400 2.400 2.400 2400 

14 Finantare Programul National de dezvoltare 420265 887.160 674.340 216.838 



locala  

15 Subventii de la alte administratii – Sume 

alocate din bugetul ANCPI PENTRU 

FINANTAREA LUCRARILOR DE 

INREGISTRARE SISTEMATICA DIN 

CADRUL programului national de 

cadastru si carte funciara 

430234 235.000 254.200 28.260 

16 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru 

sustinerea proiectelor din PNDR 2014-

2020 

430231 19.200 19.200 450.016 

17 

 

Sume primite de la UE in contul platilor 

efectuate si prefinantari 

48.00 8.656.040 6.892.810 1.278.269 

 Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) 

480201 3.225.020 1.119.030  

 FONDUL Social European 480202 940.120 705.000 152.165 

 Program European Agricol de Dezvoltare 

(FEADR) 

480204 4.490.900 1.396.360 1.126.104 

       

 La sfarsitul trimestrului III al anului 2019 veniturile totale sunt in suma de 4.646.319lei  

 

CHELTUIELI FUNCTIONARE – 4.638.640lei 

 

La capitolul 51.02- autoritati publice s-au asigurat cheltuielile de personal in suma de 

876.87lei, cheltuielile materiale s-au efectuat in suma de 316.874lei–pentru intretinere si 

functionare.          

 La capitolul 61.02-ordine publica si siguranta nationala pentru cheltuieli de personal a 

fost  

 folosita suma de 49.046lei, cheltuielile materiale s-au efectuat in suma de 6.545lei–pentru 

intretinere si functionare, 50.144lei dobanda rata pentru trimestrul 1 si 2, aferenta 

împrumutului in baza OUG 8/2018, având ca destinatie finantarea cheltuielilor necesare 

finalizarii proiectului CONSTRUIRE REMIZA SI SPATIU ADMINISTRATIV PSI, SAT 

CIORASTI, COMUNA CIORASTI, JUDETUL VRANCEA finantat din fonduri externe 

nerambursabile in perioada de programare 2014-2020,  

La capitolul 65.02 -invatamant, cheltuielile materiale s-au efectuat in functie de necesitate 

in suma de 111.633lei (cheltuieli cu intretinerea si functionarea, naveta profesorilor, 

transportul elevilor), suma de 1460lei pentru plata drepturile copiilor cu cerinte educationale 

La capitolul 67.02- cultura s-au asigurat cheltuielile de personal in suma de 49.074lei 

cheltuielile materiale s-au efectuat in suma de 27lei–pentru materiale de curatenie , iar la 

sport   s-au asigurat cheltuieli in suma de 51.593ei, pentru primele jucatorilor, transport, 

hrana, taxe AJF, intretinerea bazei sportive. 

 La capitolul 68.02- asistenta sociala s-a efectuat plata indemnizatiilor persoanelor cu 

handicap  in suma de 492.362lei, suma de 2400lei pentru incalzirea locuintei, 2000lei pentru 

ajutoare de inmormantare, suma de 2472lei pentru transportul persoanelor varstnice 



La capitolul 70.02- servicii de dezvoltare publica s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: 

- cu energia electrica la iluminatul public 30.744.46lei  

- cheltuieli cu reparatii si piese de schimb (becuri, cabluri) la reteaua de iluminat public in 

suma de 11.356lei 

         La cap 74.02-protectia mediului s-au asigurat cheltuielile de personal in suma de 6.708lei , 

cheltuieli materiale in suma de 2.877 

         La capitolul 84.02 drumuri si poduri au fost efectuate urmatoarele cheltuieli 

    - pentru lucrari de reparatii la drumuri– 38.644lei 

- rambursare din creditul de investitii in suma de 148.240lei, comision de gestiune 4973, 

dobanda 18.997lei 

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 

- 15.815lei pentru proiectul de investitii Centru de zi, cantină socială și îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Ciorăști județul Vrancea – 

POR2017/8/8.1/8.3/A/1 -cod SMIS111681 

- 123.696lei pentru proiectul Sanse egale la educatie in Vrancea – SEE Vrancea – 

POCU74/6/18/105800 

- 445.644lei pentru proiectul de investitii Dispensar uman sat Ciorasti – Lucrari de 

reabilitare si modernizare comuna Ciorasti, judetul Vrancea –finantat din  PNDL2 si fonduri 

proprii 

- 1.444.374lei, s-au efectuat la cap 84 pentru proiectul de investitii cu fonduri 

nerambrursabile Modernizare drumuri comunale comuna Ciorasti judetul Vrancea 

finantat din FEADR-AFIR) 

- 184.696lei s-au efectuat la cap 84 pentru proiectul de investitii cu fonduri 

nerambrursabile Modernizare drumur de exploatatie agricola Satul Nou-Salcia Tudor  

comuna Ciorasti judetul Vrancea finantat din FEADR-AFIR – Gal Sud Est) 

- 91.113lei pentru proiectul de investitii Modernizare drumuri de interes local, Comuna 

Ciorasti Judetul Vrancea – fonduri proprii 

- 898.357lei pentru proiectul de investitii Construire remiza si spatiu administrativ psi, 

Comuna Ciorasti, judetul Vrancea - finantat din fonduri proprii (credit ) si FEADR-

AFIR-Gal Sud Est 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității absolute, 

respectiv 7 voturi,  este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 44 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se continuă cu punctul patru  al proiectului ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei  Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 

2019. 

Domnul primar are cuvântul arată că, proiectul de hotărâre a fost iniţiat în baza referatului nr. 

4628/16.1.2019 al compartimentului buget, contabilitate, impozite ţinând cont de prevederile HG 

nr. 752/16.10.2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din OG nr. 



12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 prin care comunei Ciorăşti i-au fost 

alocate  400 mii lei din TVA cu care urmează să se echilibreze bugetul local; 

Repartizarea sumelor primite din TVA pe cele două secţiuni, funcţionare şi dezvoltare este: 

- 21 mii lei la capitol 51 titlul 20 - încălzire, iluminat şi forţă motrică; 

- 39 mii lei la capitol 74 titlul 20 – pentru serviciul de salubrizare; 

- 100 mii lei la capitol 84 titlul 20 – pentru reparaţii drumuri comunale; 

- 20 mii lei la capitol 67 titlul 20 – pentru desfăşurarea acticvităţilor sportive; 

- 120 mii lei la capitol 74 titlul 71 – pentru finanţarea investiţiei „Înfiinţare sisteme de 

canalizare a apelor uzate în comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”; 

- 100 mii lei la capitol 84 titlul 71 pentru investiţia „Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”. 

Domnul consilier Stan Ionel întreabă dacă pentru Parohia Ciorăşti se pot aloca fonduri. Domnul 

consilier Muşat Neculai întrabă dacă s-a făcut un studiu cu lungimea condutelor pe sate, dacă 

acestea ajung până la ultima  gospodărie din oricare margine de sat şi dacă se ţine cont de asfaltarea 

drumurilor în sensul ca lucrările de săpături să nu cadă pe drumurile asfaltate. Domnul primar 

răspunde că pentru parohie se va avea în vedere alocarea de fonduri pe o rectificare viitoare a 

bugetului local. Despre canalizare domnul primar arată că lucrările ce se vor efectua nu vor afecta 

drumurile.  

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității absolute, 

respectiv 7 voturi, este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 45 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se continuă cu punctul cinci al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei 

de donație pentru imobilul compus din clădire C1 81 mp și teren intravilan 500 mp curți construcții 

și 2272 mp arabil, carte funciară nr. 54624. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că proprietarii Mușat Constantin domiciliat în mun. 

București, str. Tîrgu Neamț, nr. 9, bloc MIIb8/5, et. 1, ap. 8, sector 6, Enache Aurica domiciliată în 

municipiul București, str. Soldat Tunsu Petre nr. 14, bl. 3, sc. 2, et. 2, ap. 11, sector 5 și Stoian Rada 

domiciliată în comuna Puiești, județul Buzău în data de 7 octombrie 2019 au depus la registratura 

Primăriei comunei Ciorăști ofertele de donație cu nr. 4438, 4439 și 4440 prin care și-au exprimat în 

scris acceptul de a dona un imobil compus din construcția C1 81 mp și terenul aferent de 500 mp 

curți construcții și 2272 mp arabil. 

Imobilul este situat în satul Ciorăști, comuna Ciorăști, județul Vrancea în T 15 P 624A și P 

625Cc și este inscris în carfea funciară nr. 54624. 

Imobilul este proprietatea donatorilor în baza Certificatelor de moștenitor nr. 816/1988 și nr. 

318/2000. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității calificate, 

respectiv 9 voturi, este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 46 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 



Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității calificate, 

respectiv 9 voturi, este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 45 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul şase al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciorăști, 

județul Vrancea. 

Domnul primar are cuvântul şi arată că ţinând cont de prevederile Codului administrativ de l 

art. 610 şi 611 funcţia de secretar al comunei trebuie transformată în funcţia specifică de secretar 

general al comunei Ciorăşti şi  funcţia de inspector compartiment achiziţii publice se va denumi 

consilier achiziţii publice ceea ce implică aprobarea organigramei şi statului de funcţii cu 

modificările cerute de lege. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității absolute, 

respectiv 7 voturi, este votat cu 12 voturi „pentru” şi devine Hotărârea nr. 47 a Consiliului  local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Se trece la punctul şapte al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ciorăşti în Consiliul de administrație și în Comisia de 

Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  de Stat  al Școlii Gimnaziale 

„IONEL SIRBU” Ciorăşti.   

Doamna secretar general al comunei face precizarea că este o hotărâre cu caracter individual 

şi votul este secret. Proiectul de hotărâre se încadrează la votul majorităţii simple.  

În continuare are cuvântul domnul primar şi arată că în articolul 4 alin. (1) al Ordinului 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliului de administratie  din unitatile de invatamant preuniversitar se 

prevede: 

„Consiliul de administratie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, dupa cum urmeaza: 

in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de 

administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv 

directorul unitatii de invatamant, 2 reprezentanti ai parintilor, primarul sau un reprezentant al 

primarului, un reprezentant al consiliului local”. 

În Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

invăţământului, la art. 11. alin.(4) lit. “e” este prevăzut: “Componenta Comisiei pentru evaluarea 

si asigurarea calitatii în unitatile din învatamantul preuniversitar cuprinde: “un reprezentant al 

consiliului local”. Pentru acest temei legal a fost iniţiat proiectul de hotărâre pentru care solicită să 

se facă propuneri, mai intâi pentru consiliul de administraţie. Doamna Săndulescu Delia propune pe 

domnul Batog Georgel. Domnul Muşat Neculai propune pe Tudorancea Claaudia. Nu mai sunt alte 

propuneri pentru consiliul de admnistraţie. Se continuă cu propuneri pentru comisia CEAC. 

Domnul Stan Ionel propune pe domnul consilier Muşat Neculai şi doamna Săndulescu Delia 

propune pe domnul Ioniţă Dumitru. Nu mai sunt alte propuneri. Doamna secretar şi doamna 

preşedinte de şedinţă împart buletinele de vot, fiecărui consilier prezent,  unul pentru consiliul de 

administraţie şi unul Pentru CEAC. Modalitatea de vot este prin scrierea cuvântului “DA” în 



dreptul candidatului favorit. După exercitarea votului de către fiecare consilier local se trece la 

numărătoarea buletinelor de vot. Rezultatul este: la consiliul de administraţie - 9 voturi “DA” 

pentru Batog Georgel şi 3 pentru Tudorancea Claudia. La comisia CEAC – 9 voturi “DA” pentru 

Ioniţă Dumitru şi 3 pentru Muşat Neculai. 

Nu sunt  întrebări. Proiectul de hotărâre cu un necesar de voturi al majorității simple, 

respectiv 4 voturi, este votat cu 9  voturi „DA” pentru fiecare reprezentant din consiliul de 

administraţie, respectiv CEAC şi devine Hotărârea nr. 48 a Consiliului  local al comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2019. 

Nu mai sunt alte probleme. Președintele de ședință declară ședința închisă. Toți cei 12 

consilieri prezenți sunt de acord cu încheierea ședinței.  

           Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.        

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează, 

           Consilier local  Tatarciuc Viorica Carolina                               Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                          Rizea Fănica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              R O M Â N I A 

          JUDEŢUL   VRANCEA  

PRIMĂRIA COMUNEI CIORĂȘTI                                                 Nr. 4798 din  29.10.2019 

               DOSAR nr B/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES - VERBAL 

 

 

 

 

        Subsemnata Fănica  Rizea secretarul comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea astăzi data de mai sus,  

am procedat la afişarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ciorăşti 

desfăşurată în  data de 28 octombrie 2019. 

 

       Drept care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

 

 

 

Secretar general al comunei, 

Rizea Fănica 

 

 

 

 


