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, 29.04.2015 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.96/21.04.2015.
Dispoziţia nr. 96 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 12 consilieri din totalul de
13, domnul Gherman Vasile Cornel este absent motivat, este în spital. La şedinţă
participă primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Valea Lungă.
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 este aprobat cu 12 voturi pentru din totalul de 12 prezenți. 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
doamna consilier Comșa Călina aleasă preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni(martie 2015, aprilie 2015 și mai 2015).
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.
Primarul supune aprobării Consiliului local încă 4 puncte în plus pe ordinea de
zi respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Valea Lungă, în calitate de administrator
al drumului comunal DC 33, pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ,, Relocare rețele

de utilități afectate de reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, parte componentă a
Coridorului Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, obiect:
Relocare rețele distribuție gaze naturale E.ON-Gaz Alba Iulia,, în comuna Valea Lungă, jud. Alba
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Valea Lungă la GAL ŢARA SECAŞELOR
(ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) în vederea participării la Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - LEADER
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3.Proiect de hotărâre privind desemnarea solicitantului şi acordarea mandatului de reprezentare al
comunei Valea Lungă pentru reprezentantul legal al solicitantului în vederea depunerii şi
implementării proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ŢARA SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR
ALBA-SIBIU) AFERENTĂ PERIOADEI 2014-2020
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 595 Euro din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegaţii formată din 2 persoane în Wulfertshausen din
Germania în perioada 08.05.2015-12.05.2015
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu încă 4 puncte . Se votează cu 12
voturi pentru din totalul de 12 prezenți.
În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Local al comunei Valea Lungă

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la
nivelul comunei Valea Lungă, aprobat prin HCL nr.87/2012 .
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de
specialitate a Primarului com. Valea Lungă pe anul 2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și
lista de investiții;
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
5. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două
secţiuni la data de 31 martie 2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor ce se vor aplica pentru eliberarea unui atestat de
producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din
sectorul agricol.

Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10 000 lei din bugetul culturii pentru
susținerea financiară a cheltuielilor privind comemorarea scriitorului Ion Bianu.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de
funcționare al unităților comerciale de alimentație publică precum și a celor destinate recreerii și
divertismentului.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în cuantum de 5000
lei/unitate cult, pentru următoarele biserici de pe raza comunei Valea Lungă: Parohia Greco-Catolică
Lunca, Parohia Ortodoxă Romană Lodroman și Parohia Greco-Catolică Valea Lungă.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

10.Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Valea Lungă, în calitate de administrator al
drumului comunal DC 33, pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ,, Relocare rețele
de utilități afectate de reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, parte componentă a
Coridorului Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, obiect:
Relocare rețele distribuție gaze naturale E.ON-Gaz Alba Iulia,, în comuna Valea Lungă, jud. Alba
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Valea Lungă la GAL ŢARA
SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) în vederea participării la
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - LEADER.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
12.Proiect de hotărâre privind desemnarea solicitantului şi acordarea mandatului de reprezentare al
comunei Valea Lungă pentru reprezentantul legal al solicitantului în vederea depunerii şi
implementării proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ŢARA SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR
ALBA-SIBIU) AFERENTĂ PERIOADEI 2014-2020 .
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
13.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 595 Euro din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegaţii formată din 2 persoane în Wulfertshausen din
Germania în perioada 08.05.2015-12.05.2015.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
14. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 12 voturi pentru din totalul de 12
prezenți.
1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Valea
Lungă.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .Ar trebui
ca fiecare consilier sîă aibă o copie a regulamentului pană la ședința viitoare.

Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 25 din 29.04.2015.
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
modificarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Valea
Lungă, aprobat prin HCL nr.87/2012.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Doamna Comșa Călina întreabă dacă sunt comentarii? Nu sunt.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 26 din 29.04.2015.
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului com.
Valea Lungă pe anul 2015 .
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Doamna Comșa Călina întreabă dacă sunt comentarii? Nu sunt.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 27 din 29.04.2015.
4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Valea Lungă și lista de investiții;
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Doamna Comșa Călina întreabă dacă sunt comentarii? Nu sunt.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 28 din 29.04.2015.
5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la data de 31 martie
2015.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare inițiat de primar .
Domnul Țantea Ioan- citiți vă rog anexele că eu nu le-am citit.
Doamna Comșa Călina citește anexele 1 și 2 privind veniturile și cheltuielile
instituției.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 29 din 29.04.2015.
6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea
taxelor ce se vor aplica pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul
agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul
agricol.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.

Dl. primar o cheamă în ședință pe doamna Popa Otilia, de la registrul agricol
pentru a explica modul în care se eliberează certificatul de producător și atestatul de
producător.
Doamna Popa Otilia vine în ședință și explică acest lucru.
Doamna Cristea de la Sancel este desemnată pentru comuna Valea Lungă, să
dea aviz.
Pentru produsele animaliere trebuie și aviz de la DSVSA și medic. Atestatul se
eliberează o singură dată și se vizează semestrial.Carnetul este ca un chitanțier, o filă
se dă la cumpărător. Cand s-a terminat carnetul se predă la primărie.
Dl. primar- la 5 zile de la depunerea cererii trebuie constituită o comisie care va
verifica în teren situația.
Dl. Țantea- carnetele se eliberează pt. cine vinde la piață?
Doamna Popa Otilia- da, pentru orice se vinde.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 30 din 29.04.2015.
7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 10 000 lei din bugetul culturii pentru susținerea financiară a
cheltuielilor privind comemorarea scriitorului Ion Bianu.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Doamna Comșa Călina- este vorba despre colocviile ce le vom face în toamnă,
în cadrul cercului Astra.Toate comunele din jur vor participa.Este cea mai vastă
activitate a cercului Astra din Valea Lungă. Se împlinesc 120 ani de la nașterea lui Ion
Bianu.O comună fără eroi și fără personalități este o comună fără cultură.
Dl. Țantea Ioan- apreciez, consider că este bine ce faceți.
Se supune la vot şi se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 31 din 29.04.2015.
8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale
de alimentație publică precum și a celor destinate recreerii și divertismentului.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Se supune la vot şi se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 32 din 29.04.2015.
9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
acordării unui sprijin financiar în cuantum de 5000 lei/unitate cult, pentru următoarele
biserici de pe raza comunei Valea Lungă: Parohia Greco-Catolică Lunca, Parohia
Ortodoxă Romană Lodroman și Parohia Greco-Catolică Valea Lungă.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Dl. Țantea Ioan- au cereri?
Dl. primar-da
Se supune la vot şi se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 33 din 29.04.2015.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind avizul
Consiliului Local Valea Lungă, în calitate de administrator al drumului comunal DC
33, pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ,, Relocare rețele de utilități
afectate de reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, parte componentă a
Coridorului Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h,
obiect: Relocare rețele distribuție gaze naturale E.ON-Gaz Alba Iulia,, în comuna
Valea Lungă, jud. Alba.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Se supune la vot şi se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 34 din 29.04.2015.
11.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
aderării comunei Valea Lungă la GAL ŢARA SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA
SECAŞELOR ALBA-SIBIU) în vederea participării la Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 - LEADER.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Se supune la vot şi se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 35 din 29.04.2015.
12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
desemnarea solicitantului şi acordarea mandatului de reprezentare al comunei Valea
Lungă pentru reprezentantul legal al solicitantului
în vederea depunerii şi
implementării proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ŢARA SECAŞELOR
(ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) AFERENTĂ PERIOADEI 20142020.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare.
Se supune la vot şi se votează cu 12 voturi pentru din 12 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr. 36 din 29.04.2015.
13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind alocarea
sumei de 595 Euro din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de
deplasarea unei delegaţii formată din 2 persoane în Wulfertshausen din Germania în
perioada 08.05.2015-12.05.2015.
Doamna Comșa Călina citește proiectul de hotărare și invitația transmisă de
Comitetul Sașilor din Valea Lungă.Dacă aveți întrebări, completări?
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru din 12 prezenți, dl Bocea
Lucian Emilian votează împotrivă.
Dl. Bocea Lucian- dacă tot nu avem bani, eu votez împotrivă.
Se adoptă hotărârea nr. 37 din 29.04.2015.
14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi –Diverse
Doamna Comșa Călina citește cererea dl. Bocea Lucian prin care solicită
rezilierea HCL 24/31.03.2015.

Dl. Țantea Ioan- păi să ne spună dl primar?
Dl. Găurean Ironim-nu dl. primar a dat hotărarea.
Doamna Comșa Călina- noi am hotărat.
Dl. primar- investiții cu acordul tacit al consiliului local nu s-au făcut, cel puțin
nu în mandatul meu.Fiecare răspunde de ceea ce a făcut.
Nu mai sunt alte discuții referitoare la acest subiect.
Dl primar- citește un proces verbal întocmit în anul 2010, cu ocazia verificării
la registrul agricol a poziției nuimitului Bocea Emilian.În acest document era
prezentat faptul că la registrul agricol dl. Bocea Emilian figura cu 3,14 ha teren agricol
și la APIA cu 12,75 ha teren agricol. Vă eram dator cu citirea acestui document de la
ședința de luna trecută.
Dl. Țantea Ioan- ați mai depistat astfel de cazuri.
Dl. primar- nu, la fel ca ăsta nu.
Se înscriu la diverse: dl. Țantea Ioan, dl. Boțan Ioan și dl. Găurean Ironim.
Dl. Țantea Ioan- vreau să primim acasă convocatorul.
Dl. primar- ați fost invitat la ședință în termen legal, daca venim noi acasă cu
convocatorul poate nu vă găsim acasă. Nu se poate să vă aducem acasă dosarul de
ședință, fiecare vine la ședința pe comisii și vede dosarul.
Dl. Șerbu Ioan- noi consilierii am stabilit acest mod de a fi invitați la ședință.
Dl. Țantea Ioan- în ședința trecută am solicitat raportul cu pășunile primăriei.
Am făcut cerere și am primit răspuns. Dansul citește cererea sa și răspunsul primit.
Spune că nu este mulțumit de răspuns, el dorea o astfel de evaluare.
Dna. secretar- în cererea dvs. ați solicitat o copie a raportului cu pășunile
primăriei citit de dl. primar în ședința anterioară. Ați primit acasă copia raportului
citit de dl primar în ședința trecută, întocmit de Compartimentul Registrul Agricol și
Fond Funciar. Acest raport a fost prezentat și la controlul Instituției Prefectului din
anul 2014 și a fost bun. Prin cererea dvs. nu ați solicitat altceva.
Doamna Comșa Călina- deci această problemă s-a rezolvat?
Dl. Țantea Ioan- da, am citit cererea.
Dl. Țantea Ioan- în ședința trecută l-ați chemat pe dl. Banța Lucian, șeful de
post. S-a întocmit vreun proces verbal? Sau totul a fost pentru intimidare?
Dl. primar- dl. Banța a fost chemat în ședință pt. a apăra ordinea și liniștea
publică.
Dna. Comșa Călina- reproduc exact cuvintele dl Banța,, Deci dacă v-ați calmat
eu pot să plec,, .
Dl. Țantea Ioan- referitor la dl Banța, el reacționează la comandă politică?
Doamna Comșa călina- el reacționează la cererea oricărui cetățean, cred.
Dl. Țantea Ioan-anul trecu am solicitat poliția la Lodroman, a fost agresat fiul
meu de 14 ani.A venit poliția la fața locului. Au încercat să mușamalizeze cazul. M-au
chemat a doua zi la post. Mi-au spus să fac plangerea acasă și să o duc la post. Mai
mult de atat, au încercat să mă acuze pe mine că am intrat pe pășunile altora.
Dna. secretar- ați depus plangerea a doua zi, erau obligați să vă dea un răspuns ?
Dl. Țantea Ioan-nu

Nu s-a mai rezolvat nimic de atunci?
Dl. primar- și noi primăria avem cereri depuse la poliție fără a fi soluționate
încă.
Dl. Găurean Ironim- în noiembrie 2014 s-a votat rectificare de buget, toți am
fost de acord cu asta. Prin sat unii consilieri vorbesc că s-au folosit banii aiurea.
Dacă ați fost de acord și ați votat așa de ce prin sat vorbiți altceva.
Doamna Comșa Călina- trebuie să fim responsabili, să vorbim ceea ce s-a votat
și nu altceva.
Dl. Țantea Ioan- trebuie să afișați la fiecare lucrare costul și datele lucrării.
Dl. Boțan Ioan- referitor la iluminat, tot Dicoi Sorin face îăntreținerea sau firma
cu care vom face contract? Pe Satul Nou sunt vreo 2-3 becuri care nu merg.
Dl. primar- încă nu am încheiat contract cu nimeni, încă nu s-a finalizat
achiziția.
Dl. Boțan Ioan- referitor la buldoexcavator- ce facem, încă nu facem angajare?Îl
avem deja de o lună.
Dl. primar- ne tot interesăm ce documente să solicităm la concurs, încă nu s-a
demarat concursul.
Dl. primar-domnule Boțan spune-ne te rog unde ai văzut buldoexcavatorul
nostru prin sat?
Dl. Boțan – eu nu l-am văzut, nu a fost al nostr.
Dl. primar- mi s-a spus că ai văzut buldoexcavatorul primăriei la ginerele meu
în curte. Ai zis către dl Tereu că buldoexcavatorul primăriei a lucrat la ginerele
primarului în curte, să vedem cum îl pontează.Vă rog domnilor consilieri să beniți în
curte să vedeți cum arată buldoexcavatorul, să vedeți dacă s-a circulat cu el?
-dl. Boțan i-a spus domnului Tereu că primarul l-a făcut prost pe
acesta din urmă în ședința trecută.
Consilierii nu recunosc acest lucru.
Dl. primar- îi spune domnului Boțan să mai termine cu minciunile și prostiile.
Doamna Stoia Viorica- să nu mai ducem vorba prin sat și să nu mai vorbim
ceea ce nu e adevărat mai ales.
Doamna Comșa Călina- în consiliu local sunt discuții în contradictoriu, toate
sunt pentru progres.
Dl. Boțan Ioan- dl. Mija Sorin a zis că vine în ședință pt. că consilierii tot au
treabă cu el.
Dl. primar- dl. Țantea Ioan este singurul consilier carew tot timpul întrebă de
pășuni.Eu personal i-am spus dl. Mija că în ședințele trecute dl. Țantea tot solicită
situația cu pășunile.
Doamna Stoia Viorica- dacă buldoexcavatorul era folosit totuși pentru altceva,
acum nu mai credea nimeni că nu a fost la ginerele primarului în curte, noroc că este
nou și se vede acest lucru.
Dl. primar- domnule Țantea ești opozantul meu, am zis eu în ședință că dl.
Tereu este prost?
Dl. Țantea Ioan- nu .

Doamna Comșa Călina- am fost la cămin să văd ce s-a mai lucrat. S-a pus
gresie, faianță, bucătăria e foarte frumoasă.
Doamna Comșa Călina- dacă mai dorește cineva să vorbească la diverse?
Dl. Boțan Ioan- capacele de pe Satul Nou , de vreo 3 luni, am zis de ele.
Dl. viceprimar- sunt comandate la SC Apis Com SRL, nu se pot face din beton,
doar din metal.
Doamna Comșa Călina- felicitări pentru echipa de fotbal.Cand vor primi banii?
Dl. primar- mai durează puțin, așa sunt termenele legale la documente.
Dl. Boțan Ioan-anunță că la următoarele 2 ședințe va lipsi.
Nu mai sunt discuţii la diverse.
Ordinea de zi fiind epuizată doamna Comșa Călina declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ 29.04.2015

Preşedinte de şedinţă,
Comșa Călina

Pt. Secretar,
Oltean Maria

