ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud.Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 27.04.2018 în şedinţa ordinară publica a Consiliului local al
comunei Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr. 45
din 19.04.2018.
Dispoziţia nr. 45 şi proiectul ordinii de zi au fost afişate la afişierul primăriei,
încheindu-se un proces verbal de afişare de către secretarul comunei.
Invitaţiile la şedinţă au fost trimise consilierilor în termen legal, aceştia
semnând de primire în convocator.
Proiectele de hotărâre au fost trimise compartimentelor de specialitate din
cadrul Primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâre sunt avizate de secretarul comunei.
La şedinţa Consiliului local participă un număr de 11 consilieri din totalul de
13, lipsind dna. Aftenie si dl. Budiu. La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi
secretarul comunei Valea Lunga.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin.(1)şi (2), şedinţa Consiliului local
este publică, iar lucrările urmează a se desfăşura în limba română.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, în
timp util, de către secretarul comunei, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. În temeiul art.42 alin.5 din
Legea 215/2001, secretarul supune aprobării Consiliului local procesul-verbal al
şedinţei anterioare; procesul verbal al sedintei ordinare si procesul verbal al sedintei
extraordinare sunt aprobate aşa cum au fost redactate, cu 11 voturi pentru.
În temeiul art.42 alin. 6 din Legea 215/2001, procesul verbal şi documentele care
au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special care a fost
numerotat, sigilat şi semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul
comunei.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
domnul consilier Velicea Vasile ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni(
martie, aprilie si mai 2018).
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, consiliul local adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
Dl. primar propune introducerea a doua puncte noi pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Valea Lungă, in calitate de administrator
al domeniului public al comunei pentru investitia „ Modernizare strazi in comuna Valea
Lunga, judetul Alba”.

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a
imobilului- teren intravilan, înscris în CF 72164 Valea Lunga, nr. top. 72164(44) în
suprafaţă de 386 mp, proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele
două secţiuni la data de 30 martie 2018.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea
listei de investitii.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Acord de cooperare privind organizareaşi
exercitarea functiei de audit public intern.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 130.000 lei (fără TVA)din capitolul
83.10- agricultura-păşuni comunale și capitolul 84.02-Străzi, pentru achiziţionarea de piatră
dolomita în vederea reabilitării drumurilor de acces spre păşunile comunale și a drumurilor
comunale din comuna Valea Lungă.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 35/30.06.2010 privind
vânzarea imobilului casă şi grădină intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei,
nr. 230, jud. Alba.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Valea Lungă, in calitate de administrator
al domeniului public al comunei pentru investitia „ Modernizare strazi in comuna Valea
Lunga, judetul Alba”.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a
imobilului- teren intravilan, înscris în CF 72164 Valea Lunga, nr. top. 72164(44) în
suprafaţă de 386 mp, proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la data de 30 martie
2018.
Dl. Velicea V. prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului superior din cadrul primariei, anexa si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl. Bocea, dl.
Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Gligor, dna. Comsa, dl. Rosca, dl. Velicea D, dl.
Marginean, dl. Aldea ).
Se adoptă hotărârea nr. 32
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii.

Dl.Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului superior din cadrul primariei, anexa la proiect, lista de investitii şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Primar- rectificarea se face in fiecare luna in functie de banii care se strang; daca
nu s-au incasat toti banii la sfarsitul anului, atunci nu s-a putut face nici bugetul
integral pe tot anul, in functie de incasari
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl. Bocea, dl.
Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Rosca, dl. Aldea, dl. Velicea D, dl. Marginean, dl.
Gligor si dna. Comsa)
Se adoptă hotărârea nr. 33
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea noului
Acord de cooperare privind organizareaşi exercitarea functiei de audit public intern.
Dl. Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, noul acord de cooperare, raportul de
specialitate al inspectorului superior din cadrul primariei, hotararea si adresa a
Asociatiei comunelor si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Dl. Aldea- era vorba de cotizatia lunara de 2200 lei?
Dna. Secretar- da, ati citit acordul?
- Suma este prinsa in acord; din cauza modificarilor legislative din cursul anilor
au hotarat aprobarea noului acord de cooperare, verificat de Curtea de conturi
Dl. Aldea- pentru misiunea de audit?
Dna. Secretar- da
Dl. Primar- au fost la noi saptamana trecuta, a fost audit pe incasari, casierie si
urbanism
- In fiecare an se face, ei vin cu propuneri si noi cerem
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 11 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl.
Bocea, dl. Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Rosca, dl. Aldea, dl. Velicea D, dl.
Marginean, dl. Gligor si dna. Comsa)
Se adoptă hotărârea nr. 34
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 130.000 lei (fără TVA)din capitolul 83.10- agricultura-păşuni
comunale și capitolul 84.02-Străzi, pentru achiziţionarea de piatră dolomita în vederea
reabilitării drumurilor de acces spre păşunile comunale și a drumurilor comunale din
comuna Valea Lungă.
Este prezent in cadrul sedintei si dl. Budiu Nicolae
Dl. Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului superior din cadrul primariei comunei Valea Lunga si raportul de avizare
al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Suciu- sunt ceva strazi anume, care se pietruiesc?
Dl.primar- lista nu avem, pe sate se baga putina piatra, sunt semnata contractele de
finantare pentru asfaltare si nu avem voie sa punem piatra; trebuie sa intelegem, la
anul avem Curtea de conturi si o sa controleze pe strazi si la fata locului
- la Glogovet pe Grioara, pe satul nou un pic de retusat, Gomila si Zavoi
Dl. Marginean- cei de la Arcada au folosit si stricat o parte, nu pot sa repare ei?
Dl. Viceprimar- ei l-au reparat atunci

Dl. Marginean- dar iar s-a stricat
Dl. Aldea- am vrut sa intreb si eu care ar fi strazile pe care se pune piatra
Dl. Primar- pe strazi nu mai punem ca nu mai avem voie
Dl. Aldea- pe strazile care intra in programul de asfaltare, dar pe restul probabil
Dl. Primar- pe restul este semnata cererea de finantare si incepe licitatia
- nu incepe anul asta, dar incepe canalizarea si nu este pacat ca intra toata in
pamant?
Dl. Aldea- pai o masina, doua, nu trebuie strat gros
- 10, 15 mc de piatra, pentru petecire, toti avem masini si stim ce inseamna
Dl. Primar- se rezolva, facem ceva si anul acesta
- Pe satul nou nu putem, s-a terminat licitatia si eu nu dau cu subsemnatul
- Sunt proiecte europene, sunt termene care trebuie respectate, incepem cu
canalizare si apoi asfaltam
Dl. Aldea- inteleg ca vor fi facute in Zavoi si Gomila
Dl. Primar- in Zavoi si Gomila, stabilim la fata locului cu viceprimarul, drumul care
este mai circulat
- Poate ne ajuta si cei de la Arcada un pic
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 12 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl.
Bocea, dl. Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Budiu, dl. Rosca, dl. Marginean, dl.
Gligor si dna. Comsa, dl. Aldea si dl. Velicea D)
Se adoptă hotărârea nr.35
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind modificarea si
completarea HCL nr. 35/30.06.2010 privind vânzarea imobilului casă şi grădină
intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 230, jud. Alba.
Dl.Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului debutant responsabil urbanism din cadrul primariei comunei Valea
Lunga, HCL nr. 35/2010, documentatia tehnica cadastrala, raportul de evaluare si
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Marginean- este la fel cu toate celelalte proiecte care au fost si pana acum?
Dna. Secretar- nu ati citit proiectul?
Dl. Aldea- l-am citit si este trecere din domeniul statului pe domeniul comunei, fraza
lipsa din cealalta hotarare; de aceea am intrebat si la prefectura
Dna. Secretar- este la fel
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 12 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl.
Bocea, dl. Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Budiu, dl. Rosca, dl. Marginean, dl.
Gligor si dna. Comsa, dl. Aldea si dl. Velicea D)
Se adoptă hotărârea nr.36
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind avizul
Consiliului Local Valea Lungă, in calitate de administrator al domeniului public al
comunei pentru investitia „ Modernizare strazi in comuna Valea Lunga, judetul Alba”.
Dl. Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului din cadrul primariei, certificatul de urbanism si raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 12 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl.
Bocea, dl. Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Budiu, dl. Rosca, dl. Marginean, dl.
Gligor si dna. Comsa, dl. Aldea si dl. Velicea D)

Se adoptă hotărârea nr.37
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a imobilului- teren intravilan,
înscris în CF 72164 Valea Lunga, nr. top. 72164(44) în suprafaţă de 386 mp,
proprietatea domeniului privat al comunei Valea Lungă.
Dl. Velicea V- prezintă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al
inspectorului debutant din cadrul primariei Valea Lunga, documentatia tehnica
cadastrala, raportul de evaluare al terenului si raportul de avizare al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
Dl. Primar- este vorba de terenul de la Lodroman, de langa pod, este evaluarea facuta
la 8300 lei, va fi scos la licitatie
Se supune la vot si se voteaza cu un numar de 12 voturi pentru. ( dl. Petrianu, dl.
Bocea, dl. Velicea V, dl. Suciu, dl. Serbu, dl. Budiu, dl. Aldea, dl. Rosca, dl. Velicea
D, dl. Marginean, dl. Gligor si dna. Comsa)
Se adoptă hotărârea nr. 38
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi- Diverse.
Dna. Secretar- a trimis dna. Ursa situatia cu litigiile din ianuarie 2017 pana in prezent
Dl. Primar- avem o cerere de la scoala, adresata primariei si consiliului local prin care
ne informeaza ca microbuzul de la scoala necesita reparatii mari, este si un deviz
atasat de aproape 30 mii lei( aproape 300 mil lei vechi)
- In ultimii doi ani a fost dusa la reprezentanta, cu aceasta suma de bani cred ca
ajungem undeva pana la 600 mil lei vechi
Dl. Serbu- una noua cat este?
Dl. Primar- nu stiu
- Poate gasim ceva prin donatie, cum am primit si masina de pompieri
- A cerut dna. Directoare si la judet, dar nu mai putem primi
- Masina noastra de aici a fost dusa tot la reprezentanta, cea de la scoala a fost la
inceput la reprezentanta, apoi au dus-o tot la Blaj, la Balasu, masina s-a distrus
de tot, este praf
Dl. Aldea- cati km are masina? Ma gandesc ca are multi
Dl. Primar- nu stiu, nu scrie nici aici
- Are km multi, este adusa din primul meu mandat
Dna. Comsa- ar trebui sa vina sa le preieie, doar stiu ca merg pe drumuri rele
Dl. Primar- o masina si trebuie ingrijita, nu doar benzina si motorina; daca stai acolo
la scoala cateva ceasuri trebuie sa vezi, mai ai ulei sau sa strangi un surub, nu vezi
nimic
Dna. Comsa- in 2009 in noiembrie am facut toti poza in fata masinii
Dl. Primar- poate pe fonduri europene daca putem
Dl. Aldea- pe Gal nu se poate?
Dl. Primar- se poate, dar numai la cate un proiect avem voie, scoala separat nu poate
Dl. Aldea- pe asociatia sportiva Gaz metam nu se poate?
Dl. Primar- nu stiu, nu am intrebat
Dna. Comsa- inspectoratul a spus clar ca nu mai primim
- Ar fi bun pentru Lunca, Lodroman si o masina de 30 de locuri
Dl. Primar- anul trecut am solicitat la prefectura un autobuz, peste 20 de locuri
- Sunt bune doua masini, asa nu trebuie sa se scoale copii asa de devreme

Dl.Marginean- la Glogovet pana la intrare in sat se mai face ceva?
Dl. Primar- este pe extravilan, acum se fac masuratori, pe cel de la Glogovet si bucata
de la gaz( este tot pe extravilan) sa vedem cat costa, sa cerem prin Consiliul judetean,
noi nu avem 4 miliarde, cat ar costa doar 1 km
Dna. Comsa- acum pentru masina scolii trebuie sa alocam banii astia
Dl. Primar- alocam, am dat deja Ok-ul sa se apuce sa repare
- Dar in judet sunt masini noi care stau pe dreapta, de exemplu la Galda, de aceea
am pus-o pe dna. Directoare sa sune la Inspectorat, iar de acolo le-au spus sa
sune la primarie, sa se descurce primaria, administratia locala
Dl. Aldea- in leasing nu se poate achizitiona un mijloc de transport? Sa gandim pe
termen lung, sa se dea un avans, nu se poate?
Dl. Budiu- si se gata si masina aia pana e gata leasing-ul
Dl. Primar- nu se gata, daca va fi asfalt peste tot
- Daca ei erau constienti, in fiecare vacanta trebuia facuta revizia la masina,
trebuia dusa la reprezentanta
Dl. Aldea- la reprezentanta, alte preturi, lucrari pe masura, la alte standarde si garantia
lucrarii si pieselor
Dl. Primar- exact, dar acum este tarziu
Dl. Aldea- suma aceasta, de aproape 30 de mii lei ar insemna avansul pentru un
leasing
Dl. Primar- daca il luam noi, ar trebui sa ramana la noi
Dl. Viceprimar- poate tine acum, daca-l face la reprezentanta, mai merge o perioada
Dl. Aldea- am vrut sa intreb un pic cum s-a finalizat licitatia, daca a fost licitatie,
pentru pasunile de la Glogovet si Tauni; s-a rezolvat? Lumea este impacata?
Dl. Primar- s-a rezolvat, da , la Glogovet si-au impartit amandoi pasunile, iar la Tauni
a fost unul singur
Dl. Aldea- si au inteles care este mersul pe viitor, nu?
Dl. Viceprimar- da, au inteles
Dl. Primar- azi dimineata au fost si au semnat contractele
Dl. Aldea- am pomenit sedinta trecuta de o actiune de impadurire, acum sigur este
tarziu, haideti sa ne gamdim un pic pentru la toamna; peste tot in tara s-au facut si
poate identificam un teren
Dl. Primar- nu te supara, aveti un fix pe actiune; ce sa impaduresc, daca nu pot? A fost
impadurit dealul si „l-a mancat spirii” tot; haideti sa curatam vaile, sa mobilizam
lumea sa curatam prin padure, vaile
Dl. Aldea- o actiune de igienizare
Dl. Primar- nu pot sa impaduresc un deal al proprietarului, trebuie sa faceti diferenta
intre terenurile proprietatea primariei si cele ale oamenilor
- La Lunca ce s-a investit, s-a furat si s-a mancat de oi
- Dealul din spatele primariei se impadurea singur, daca noi prindeam persoana
care in fiecare an da foc si pleaca, si noi ca nebunii fugim sa stingem focul
- Daca muncesti atatia oameni, sa plantezi si altul vine si da foc
Dl. Aldea- sa-l identificam cumva
Dl. Viceprimar- unde? cu politia aici in fata dealului
Dl. Primar- este si proprietate privata
Dl. Aldea- in alta parte, nu se gaseste un teren?

Dl. Primar- sunt 700 ha pasunea comunala, care este inchiriata, pasunea trebuie din
contra curatata, despadurita
Dl. Aldea- in colaborare cu Romsilva, incheiat un protocol si probabil au ei un teren
Dl. Marginean- s-a discutat si de cand au voie si cand nu au voie sa pasuneze; eu tot
timpul am probleme cu locul de sus, am plantat nuci, l-au mancat oile, nu am ce sa fac
Dl. Primar- trebuie sa imprejmuiesti
Dl. Velicea V- sa-l dai la politie ca a intrat pe teren
Dl. Aldea- daca va amintiti, acum 2 luni, au fost impreuna cu fam. Ciufudean doi
avocati
- La comuna Tarnava a fost filmata sedinta integral, am vorbit cu primarul de
acolo si l-am intrebat ce inseamna investitia: o camera cu rezolutie, un
calculator si conexiune la internet si cred ca am putea evita atatea discutii si „
acuze” aparute, am zis, n-am zis, am votat, n-am votat...
- Nu cred ca ar fi un lucru chiar asa iesit din comun
Dl. Primar- aia nu erau doi avocati, doar doamna
- Dai prea mult exemplu tot Tarnava, eu nu am auzit de acolo nici o vorba buna,
ca in satul ala ar exista ceva,ii lauzi si pe partea de spectacole si altele, cand eu
nu am aflat nici o vorba buna
- O spus un lucru frumos doamna, ca ei castiga si apoi au facut adresa de
suspendare a primarului la prefectura, de care stiti, au distribuit dna. Aftenie si
dna. Marginean
- Ei sa-si faca acolo in Ilfov, daca va uitati la televizor, vedeti ce este in Ilfov, ca
nici cu cizmele nu puteai intra, fara apa, drum, canal, trotuar
- Ei acolo sa faca regulile, in Oltenia la ei, nu la noi in Ardeal, ne-am saturat sa
ne faca altii regulile
Dl. Aldea- nu are nici o legatura
Dl. Primar- spun eu ca are legatura, au venit, au vorbit frumos si au facut cerere de
suspendare a primarului si alte cereri depuse la noi, o sa primeasca raspuns, ne da de
lucru, este transparenta
Dl. Aldea- nu vad de ce deranjeaza faptul sa se filmeze sedintele
Dl. Primar- dar ce-ti trebuie tie filmat, mie nu-mi convine ca primar sa ma filmeze
Dl. Aldea- ce se discuta in sedintele de consiliu
Dl. Primar- se vede, sunt publicate, facem si alt site, fiecare o sa incarce pe pagina de
internet
Dl. Aldea- aveti ceva de ascuns?
Dl. Primar- aprobati din partea mea, mie unul nu-mi convine
Dl. Viceprimar- ascundem o gradinita, o scoala, soseaua, caminul
- Crezi ca te face mai barbat facebook-ul? Iti place sa te afirmi, sa apari la
televizor?
Dl. Aldea- si ce legatura are? Poate imi place sa apar la televizor
Dl. Marginean- in legatura, ca ati acuzat-o pe Simona ca a distribuit, acum sunt pe
pagina ei si nu gasesc asa ceva
Dl. Viceprimar- poti sa stergi, distribui si stergi
Dl. Primar- eu cu ochii mei am vazut, erau doua distribuiri
- Nu imi trebuie sa dati exemplu pe nimeni

Dl. Suciu- cum rezolvam tevile de la pod din mijlocul satului? Sunt indoite, parca a
fost razboi pe acolo
Dl. Primar- dumneata, esti consilier de Lodroman, esti viceprimar acolo, areti la
oameni ca ai facut ceva
- Sa terminam la drum si vedem ce putem face
Dl. Suciu- santul nu se poate rigola un pic? Sta apa si miroase
Dl. Primar- vedem si acolo
Dl. Marginean- cu intabularea, ce s-a mai discutat, cum stam?
Dl. Primar- pe langa drum, spre Tauni, este facut plan cadastral pentru intabulare, nu
ne-au predat documentatia
- La firma li s-a acceptat plata, acum avem alt contract semnat cu ei pe Zavoi
Dl. Marginean- cate titluri s-au facut in urma asta?
Dl. Primar-nu se fac titluri, se face plan cadastral cu intabulare, apoi se emit titluri mai
usor
Dl. Marginean- avem in vedere si restul terenurilor, sunt persoane care nu au nimic,
doar proces verbal de punere in posesie
Dl. Primar- si normal ca avem in vedere, atata timp cat este finantat, dar planurile
cadastrale merg pe cat mai multe imobile, nu se merge asa imprastiat
Dl. Marginean- aveti un termen, cand se finalizeaza?
Dl. Primar- nu
Ordinea de zi fiind epuizată dl. Velicea V declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ, 27.04.2018

Preşedinte de şedinţă,
Velicea Vasile

Secretar,
Banea Kinga Katalina

