ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.02.2014 la Şedinţa ordinară a Consiliului local
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri aleşi.
Având în vedere prevederile art. 40 alin.1 din Legea 215/2001 secretarul municipiului arată că
şedinţa se poate desfăşura în condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi. Şedinţa a
fost convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr.55/25.02.2014 în baza Dispoziţiei
nr.272/25.02.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Gâtan Ilie, propunerea fiind aprobată în
unanimitate.
D-nul Secretar supune spre aprobare procesul verbal de la şedinţa extraordinară din data
de16.01.2014 şi procesul verbal de la şedinţa ordinară din 30.01.2014, care au fost aprobate în
unanimitate.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi şi propune completarea ordinei de zi cu un proiect de
hotărâre.
Preşedintele de şedinţă arată că d-nul primar a propus retragerea proiectului de hotărâre de la
punctul nr. 12, după care se trece la votarea ordinei de zi.
D-nul Primar arată că motivul retragerii proiectului nr. 12 este acela de a nu se lăsa loc la
interpretări şi anume că vânzarea se face după publicarea hotărârii prin care terenul trece din public în
privat, urmând ca proiectul de hotărâre retras, să fie introdus pe ordinea de zi a lunii următoare
Supusă la vot, ordinea de zi completată şi cu modificarea făcută de d-nul primar, este aprobată
în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
D-nul Primar face o informare cu privire la indisponibilizarea sumei de 2 100 000 lei din
bugetul municipalităţii fiind vorba despre biletele la ordin care au fost avalizate de vechea
administraţie fără să existe o hotărâre a consiliului local şi fără ca fostul primar să fie împuternicit să
avalizeze acele bilete către GDF Suez, făcând în continuare o scurtă prezentare cu toate datoriile
referitor la litigiul dintre Primăria Mun. Caracal şi SC GDF Suez România:
- fostul primar al mun. Caracal a încheiat cu SC GDF Suez România două contracte de
fidejusiune, unul în data de 03.11.2009 şi celălalt în data de 06.12.2010, contracte prin care s-a
garantat cu bugetul local eventualele datorii pe care SC IGO SA Caracal le-ar fi avut către SC GDF
Suez România.
Aceste contracte de garanţie au fost semnate fără existenţa din partea consiliului local a unei
hotărâri în acest sens şi fără ca primarul să aibă o împuternicire a consiliului pentru a semna cele două
contracte.
Suma pentru care s-a făcut această garanţie este de 4 900 000 lei.
1.La data de 15.06.2012 prin executor judecătoresc primăria este somată să plătească un bilet la
ordin avalizat pentru 2 400 000 lei emis la data de 03.11.2009 şi scadent la data 15.05.2010, sumă ce
reprezenta contravaloare gaze naturale.
2. La data de 20.08.2012 primăria este somată să achite un bilet la ordin în cuantum de 500 000
lei emis la 09.02.2012 scadent la 28.02.2012.
3. La data de 29.06.2012 executorul judecătoresc somează instituţia să achite două bilete la
ordin după cum urmează:
- un bilet la ordin în valoare de 1 000 000 lei emis la 07.12.2010 şi scadent la 03.05.2011;
- un bilet la ordin în valoare de 1 000 000 lei emis la 07.12.2010 şi scadent la 04.04.2011;
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Deşi au fost formulate contestaţii la executare ce au făcut obiectul a trei dosare în instanţă
acestea au fost respinse atât de Judecătoria Caracal cât şi de către Tribunalul Olt.
În prezent, pe rolul Tribunalului Olt, se află înregistrat un dosar ce are ca obiect constatarea
nulităţii absolute a celor două contracte de fidejusiune, dosarul având următorul termen la data de
11.03.2014.
Primăria Mun. Caracal a achitat în data de 28.11.2012 către SC IGO SA suma de 3 000 000 lei
reprezentând contravaloare energie termică sumă ce a intrat în conturile SC GDF Suez România în
contul datoriei existente.
Cu toate acestea municipiul Caracal a fost executat silit cu suma de 2 100 000 lei.
Mai arată că executarea silită s-a făcut imediat după pierderea alegerilor din iunie 2012,
precizând că executarea a fost făcută ilegal, dar până ce nu se va pronunţa instanţa, nu poate să spună
decât că 2 100 000 lei din banii de reparaţii şi de investiţii ai municipalităţii au fost transferaţi către
GDF Suez în situaţia în care municipalitatea nu are nicio datorie nici la GDF nici la SC IGO SA
D-nul consilier Ilin Radu precizează că se vede încă o dată de ce fostul primar a dorit în luna
martie să fie aprobat bugetul şi de ce a desfiinţat consiliul local, pentru a putea semna dumnealui fără
consiliul local.
D-nul consilier Bondrescu Ion Lucian arată că nu se doreşte să se dezinformeze opinia publică
pentru că d-nul fostul primar, Gheorghe Anghel împreună cu fostul secretar, Gâlea Ionuţ, au încercat
dizolvarea consiliului local printr-o acţiune la Tribunalul Olt, instanţa respingând acţiunea, iar consiliul
local 2008-2012 nu a fost desfiinţat, iar toţi consilierii din perioada 2008-2012 i se pot alătura pentru a
formula o acţiune în instanţă împotriva fostului primar Gheorghe Anghel, fostului secretar Gâlea Ionuţ,
d-nului Veselin Stelian care a cerut şi dumnealui dizolvarea consiliului local şi d-lui Râciu.
1.Proiectul de hotărâre nr. 36/18.02.2014 referitor la însuşirea raportului de evaluare având
ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 1273,67 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului
Caracal, situat în Caracal, str.Antonius Caracalla, nr. 45, jud. Olt este prezentat de d-nul consilier
Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate. În urma
discuţiilor purtate în comisie a fost făcut un amendament de către d-nul consilier Pavel Cristian,
amendament care a fost supus la vot şi respins.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru şi o abţinere (d-nul consilier
Pavel Cristian).
2.Proiectul de hotărâre nr. 37/18.02.2014 referitor la acordarea unui drept de servitute de
trecere şi de vedere pe terenul situat în municipiul Caracal, Bd. A. Caracalla, la vest de imobilul de la
nr.22A, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal este prezentat de d-nul consilier
Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
3.Proiectul de hotărâre nr. 38/18.02.2014 referitor la aprobarea completării şi modificării
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea
componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion
Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
4.Proiectul de hotărâre nr. 39/18.02.2014 referitor la constituirea unui drept de superficie, cu
titlu oneros, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, asupra imobilului teren în suprafaţă de 24.423,00
mp. care aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului
Caracal, str. Carpaţi nr.116-lot nr. 1, judeţul Olt în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic este
prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
5.Proiectul de hotărâre nr. 40/18.02.2014 referitor la constituirea unui drept de superficie, cu
titlu oneros, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, asupra imobilului teren în suprafaţă de 23.500,00
mp. care aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului
Caracal, str. Carpaţi nr.116-lot nr. 2, judeţul Olt în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic este
prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz
favorabil în comisia de specialitate.
2

D-nul consilier Bujor Vasile întreabă de ce la primul proiect este suprafaţa de 24 423,0 mp şi la
următorul o altă suprafaţă.
D-nul Primar arată că a fost mărit cimitirul pentru nu mai erau locuri de veci şi pentru că trebuia
declarat parcul industrial era nevoie de minim 5 ha.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
6.Proiectul de hotărâre nr. 41/19.02.2014 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în
conţinutul Anexei nr.2 din HCL nr. 167/23.12.2013 privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări
servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2014 este prezentat de consilier Gâtan Ilie care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
7.Proiectul de hotărâre nr. 42/19.02.2014 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în
conţinutul Anexei la HCL Caracal nr. 85/28.09.2007 privind aprobarea inventarului bunurilor ce
aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, judeţul Olt este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
8.Proiectul de hotărâre nr. 44/20.02.2014 referitor la darea în folosinţă gratuită pe termen de
trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 28,09 mp din imobilul situat în Caracal, str. Aleea Creşei nr.1,
ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI G.P.P. NR.3 CARACAL este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu
Smarandache Niculae care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de
specialitate.
D-nul consilier Bujor Vasile precizează ca în raportul aviz să fie trecută titulatura aşa cum a fost
prezentată şi anume - darea în folosinţă gratuită pe termen de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de
28,09 mp din imobilul situat în Caracal, str. Aleea Creşei nr.1, ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI G.P.P.
NR.3 CARACAL-.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
9.Proiectul de hotărâre nr. 45/20.02.2014 referitor la înfiinţarea unui punct de lucru secundar
al Cabinetului Şcolar nr. 3 în incinta Colegiului Agricol „ Dimitrie Petrescu”, str. Vasile Alecsandri nr.
104 este prezentat de d-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae care arată că proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
10.Proiectul de hotărâre nr. 46/20.02.2014 referitor la trecerea din domeniul public al
municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren de 46 mp,
situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi a suprafeţei de teren de 48 mp situată la S de bl. E7, Aleea
Castanilor este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
11.Proiectul de hotărâre nr. 47/20.02.2014 referitor la prelungirea contractului
nr.579/19.03.2004 ce are ca obiect concesiunea terenului în suprafaţă de 46 mp, situat în Aleea Dragoş
Vodă la est de bl.B6 şi a contractului nr. 580/19.03.2004 ce are ca obiect concesionare terenului în
suprafaţă de 48 mp situat în Aleea Castanilor la sud de bl.E7este prezentat de d-nul consilier Bujor
Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
12.Proiect de hotărâre nr. 48/20.02.2014 referitor la vânzarea, fără licitaţie publică, a
suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi suprafaţa de teren de 48 mp
situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al municipiului
Caracal, către d-nul Terheci Paul – proiect retras.
13.Proiectul de hotărâre nr. 49/20.02.2014 referitor la aprobarea Planului Local de acțiune
pentru anul 2014 în vederea împlementării H.G. nr. 1221/2011 privind Strategia Guvernului României
de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2012-2020 este
prezentat de d-nul consilier Bujor Vasile care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în
comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
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14.Proiectul de hotărâre nr. 50/20.02.2014 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă
de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 49,70 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26 către
Asociaţia „ Forumul de Acţiune Civică”este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care
arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru şi un vot
împotrivă.
15.Proiectul de hotărâre 51/20.02.2014 referitor la aprobarea drepturilor băneşti aferente
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare
din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru
luna ianuarie 2014 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
16.Proiectul de hotărâre nr. 52/20.02.2014 referitor la aprobarea contului de execuţie
bugetară la 31.12. 2013 este prezentat de d-nul consilier Gâtan Ilie care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
17.Proiectul de hotărâre nr. 53/21.02.2014 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism:
Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism pentru obiectivul „SPATIU
COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3, beneficiar BRICEAG
MARIAN este prezentat de d-nul consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a
primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
18.Proiectul de hotărâre nr. 54/21.02.2014 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism:
Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru obiectivul
„AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA
DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1 beneficiar –
CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA este prezentat de d-nul
consilier Bondrescu Ion Lucian care arată că proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil în comisia
de specialitate.
Supus la vot, prin vot secret, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Este propusă completarea ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre:
19.Proiectul de hotărâre nr. 57/27.02.2014 referitor la completarea prevederilor art.3 din
HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul
public sau privat al municipiului Caracal este prezentat de d-nul secretar al municipiului Viorel Emil
Radescu care arată că prin adresa nr. 251962/19.02.2014 Poliţia Municipiului Caracal solicită
completarea HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe
domeniul public sau privat al municipiului Caracal pentru o mai bună eficientizare a activităţii de
combatere a faptelor contravenţionale săvârşite de deţinătorii de autovehicule expuse spre vânzare pe
domeniul public sau privat al municipiului Caracal în special pe terenurile cu destinaţie de parcare.
În acest sens se completează prevederile art.3 din HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea
expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Caracal după
cum urmează:
„Agentul constatator poate dispune prin procesul verbal de contravenţie ridicarea,
transportul şi depozitarea autovehiculului expus spre vânzare în incinta Târgului de săptămână
Caracal.”
D-nul consilier Bujor Vasile arată că d-nul secretar a făcut menţiunea că Poliţia municipiului
Caracal a înaintat un document şi consideră că trebuia introdusă în preambulul hotărârii adresa
respectivă pentru a se vedea că şi poliţia solicită asemenea hotărâri ale consiliului local.
D-nul secretar arată că adresa este trecută în raportul de specialitate, dar va fi făcută
completarea şi în hotărâre.
Supus la vot, cu completarea propusă, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
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20 .Informări, întrebări şi interpelări.
D-nul consilier Bujor Vasile ridică două probleme, una dintre acestea fiind taxele locale pe care
cetăţenii le plătesc şi care au fost aprobate de consiliul local, întrebând direcţia care se ocupă cu
stabilirea zonelor în oraş şi în ce bază s-au stabilit aceste zone care stau la baza calculării taxelor
locale.
Cea de-a doua problemă este legată cu situaţia imobilelor din parc întrebând în ce stare sunt
demersurile făcute.
D-nul Primar arată referitor la imobilele din parc că sunt în patrimoniul consiliului local, se
face evaluarea celor două clădiri pentru a se şti valoarea de inventar, iar la Restaurantul 48, fosta
societate care îşi desfăşura activitatea era în insolvenţă, iar anumiţi lichidatori s-au ocupat de aceasta,
clădirea a fost predată pe baza unui proces verbal, iar la ora actuală se lucrează la evaluare după care se
va hotărî împreună cu consiliul local ce urmează să se facă în cele două imobile.
În ceea ce priveşte zonarea, aceasta este conform legii, zona A cuprinzând toate utilităţile şi
anume: energie electrică, canalizare, apă şi drumuri betonate, asfaltate, piatră cubică, gaze, iar dacă
una dintre toate aceste condiţii nu sunt îndeplinite se trece la zona B, iar dacă lipsesc două condiţii se
trece la zona C, s.a.m.d, condiţiile fiind impuse de lege şi trebuie respectate.
D-nul consilier Ilin Radu arată că un lucru care trebuie pus la punct din partea primăriei este
dreptul de păşunat, întrebând care este stadiul pentru că până pe data de 28.02.2014 trebuia să se
inventarieze efectivele animale de pe teritoriul Caracalului, iar cetăţenii care au animale trebuiau să
depună cereri.
D-nul Primar arată că în conformitate cu licitaţia publică privind măsurătorile de teren, zona de
păşunat fiind măsurată, inventarierea animalelor făcându-se ori individual ori prin asociaţiile pe care
crescătorii de animale le au.
D-nul secretar arată că acţiunea nu a fost finalizată deoarece este un volum foarte mare de
muncă, precizând că la compartimenul agricol conform evidenţelor din registru şi a solicitărilor pentru
păşune, urmează a se individualiza şi a se face măsurători şi pentru suprafaţa de păşunat care va trebui
să fie cea corectă şi pentru care se vor depune din nou cereri la APIA, identificarea făcându-se pentru
că există posibilitatea ca suprafaţa să nu fie cea reală, precizând în continuare că există două cereri
depuse de către cetăţeni.
D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae întreabă care este stadiul prelungirii str. W.
Mărăcineanu până în str. Carpaţi deoarece a existat un proiect în acest sens, în urmă cu 2 ani, iar după
adoptarea celor două proiecte cu cele două loturi privind parcurile fotovoltaice, consideră că ar fi
necesară realizarea acesteia.
D-nul Primar arată că proiectul a fost înaintat către Ministerul Dezvoltării pentru Ordonanţa 28,
există toate aprobările, proiectul fiind finalizat şi în acelaşi timp minicentura, pe partea de N a
municipalităţii este dupus şi la ADR Oltenia pentru finanţare pe fonduri europene, dar deocamdată nu
au apărut ghidurile privind absorbţia de fonduri europene şi nu se ştie cum se fac cererile de finanţare
pentru că nu s-a stabilit şi se pare că în luna august vor apărea toate ghidurile, au fost făcute nişte
modificări privind axele prin care să se atragă fonduri europene, pe vechiul program erau 5 axe, acum
fiind 10 axe. Se aşteaptă acele ghiduri, valoarea fiind destul de mare, dar a existat şi o discuţie cu
preşedintele Consiliului Judeţean care a precizat că, dacă nu se reuşeşte să se promoveze acest proiect
ori pe Ministerul Dezvoltării ori pe fonduri europene, consiliul local va ajuta să cofinanţeze astfel încât
să se realizeze această minicentură având în vedere că s-a termninat şi licitaţia cu centura Craiova –
Bucureşti privind reabilitarea drumului E70. A fost făcută o contestaţie, dar probabil în două
săptămâni, în contenciosul administrativ, se va rezolva această problemă, sperând că se vor apuca de
lucrare pe această parte, iar pe partea de N, problema va fi rezolvată între Consiliul Judeţean şi
Consiliul local, iar dacă existau banii de investiţii se putea demara foarte repede licitaţia publică
privind această lucrare, dar în momentul în care au fost luaţi cei 2 100 000 lei, trebuie să se mai aştepte
puţin pentru a se vedea cum se va finaliza procesul intentat de către instituţie împotriva GDF-ului
privind avalizarea incorectă a biletelor la ordin şi implicit a executării silite a conturilor municipalităţii,
rămânând să se vadă în următoarea perioadă de unde se mai atrag fonduri pentru a se putea construi.
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D-nul consilier Ştefănescu Smarandache Niculae arată că acum traficul greu merge de str.
Ţepeş Vodă, stradă care atunci când a fost construită nu a fost făcută la capacitatea de transport pentru
trafic greu, fiind distrusă în totalitate şi chiar dacă va fi reparată, va fi din nou distrusă pentru că nu are
capacitate de transport greu.
D-nul Primar arată că tocmai de aceea a fost iniţiat proiectul pentru a se devia tot traficul greu
din municipiul Caracal. Mai arată că dacă banii vor veni mai repede de la Guvern decât pe fonduri
europene pentru că implementarea unui program pe fonduri europene durează cel puţin 2-3 ani de zile
numai până se semnează contractele, până se aprobă documentaţia, dând exemplu Slatina, care pe
programul cu anveloparea de blocuri au aşteptat un an de zile pentru semnarea contractului de
finanţare.
D-nul secretar arată că pentru următoarele două luni preşedinte de şedinţă, va fi d-na consilier
Hoară Mădălina.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Gâtan Ilie declară
închise lucrările şedinţei ordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GÂTAN ILIE

VIOREL EMIL RĂDESCU
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