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i\1rticipă d-l Toader \'Jad demnitar local şi domnul Marian Dămoc din pa11ea Asocia;iei Ten-e 
Je:-; ! lume�, f-3acfm 

Du,rnrnl prcş'-'dinlc !'ace L'lllluscut I aptul dt domnul primai· a con\ ocat această şedinţă ordinară prin 
Dispo/i\icl nr_9-t din 27.0:::1„ 2018. 

Se lctce cunoscut faptul d1 prin adresa nr. l-t9U 06.03.2018 s-a solicitat sL,_pJirnentarea ordmii de zi 
cu douC1 proiecte de hotărâri pri\ ind: 

] _Pn1iect dl' hotărc'i1-c pri\ inel aproharea închirierii păşLmilor din proprietatea privată a comune: Racova 
prin incredirnarc direl't�'l �au licitaţil' publ icC1 cu :-;trigare după caz: 

.: Pru1c'-·t ,k hcllCtdn.' pri, ind c1pruharcc1 I htc?i Imcstitiiur Pri,Jritarc ce se \Or tinanţa prin POIM în 
cumuna R:t(c)\a. in cadrul proiectului __ [ '\Lindcrcu ::,i reabilitarea infrastructurii de up{1 şi apă uzată în 
_iude! ul Bac Cw ·· 
şi solic1tii domnului primar sC1 prointc ordi1nea de zi iar domnul primar prezintă ordinea de zi inel 1siv cele 
duuă pn,i'-Tk suplimcntan..'_ 
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Denumire proiect _ _ _ ----------- Iuiţi~ 
Proicct de hot.ir:lrL· prÎ\Înd aderarea conninei RacO\a la Asocimia Comunelor din: Vlad Toader! 
Ro marna -Jrimar 

- --- ·-------L--~~--------

Proi:rt de hoLCtr;;îrc pr \ ind acurdan.:a unur 1m.:rnii de c\cch.:nţzi şi aprobarea i Vlad Toader 
Rcgulamcntului de premiLTL' :1 ele" ilur din îm ăţ[1mântul preunin:rsitar din comuna • -primar 
Racu\ a care obţin premii şi menţiuni la concursurile şcolare şi campionatele • 
şcolare şi campionatele sporti Ie precum şi a profesorilor îndrumă.tori. 
:\\ i,; _tl(,:gatival_ .::onipartimcntului economic cu privire la acordarea premiului 
12en1ru n_rofrsLnil .::oordonator 

' 1:irnit:Ct-de hotăn1re pri\ Î;7Japroharea e\c'CUfiei bugetului pentru anul 2017 uat Vlad Toader 
Rac u \ a · --p1_2:i:i_;.i_r_ 
Prui,:ct ck hottmire pri, înd aprobarea exccu[iL'Î bugetului pc?ntru anul :::"t) 17 scoaîa7 -----, 
RaL'U\a Iun Bo:·ccc1 ! 

Proit'Cl dc hornrar,: pri\ ind ".\probarea condiţiilor in car~-se realizează/acces~l-pe-v:ac Toader I 
prnpric't:.llea publică sau pri\ at.:'i a Comunei Racorn în vedere instalării. întreţinerii. l -prnnar I 
inlocuirii sau mulării reţelelor d:: comunicaţii electronice sau a clementelor de i 
infras1rw.:tur:; m'L\.>-,are :;us\incrii atc'-,tura.rnodul eh: utili1ar-.::: panajată a 
clcmcnklLlr de· infraslr~1ctL.rC1. pn.:cum -,i 1m1surile pri\!nd construirea de rqt."lc de 
.::omunicaţiî l'le,:trnni...:e" 

·-· 

Prui,:ct Je ho1."1dtrc pri\ im! aproharea completării ane:-;.ei -l: la 

_ :riri\ indaprohar:a taxelor si imp,),1itl'lor locille [Ji::lltru anul 2018 
Pt\lÎect de hotărâre pri\ind moJificarta HCL nr. 32()6.11.2017 

HCL nr. l 2018 Vlad Toader 
i ·primar , 

---+I _\.,...1lad Toader I 
, • I 

·r 

Pmiec1 de hotăr:h-1..' pri\ ind r1..'\ IH:,ilT.1 I ICI nr. ~, 0C,.11.2017 
--··- I -pnrnar I 

' Vlad Toader i 
·· prunar 

9 Prois:u de hoLirâre pri\ inel aprobarea sumei de 5000 Ici în \ederea derulărîi!.1\r;ct~~i 
.\cordului de asociere ._:u fundaţia erre des Homes pentru ri.;alizare a unui loc de I Cătălin 

· j,lacCI în c~tdrul proiectului Slll\lE. I Ionel -
______ -·· ·-----·· \'1cepnmar 

I U Pru11.·ct de hottirCîrc pri\ md ;1curdan:a .. Diplomei de Onoare„ şi plata unui premiu i Vlad Toader : 
în\ aloctrs: de· .:;uu lei. la 1mpli111n:a, 'ii/ dl.' uni de cf1:-,ăturic -primar _ _ 

11 - !'n,icl'l ck liu1c·w1rc pri\ i11d ctp1ubc11C~l t(l'~.uiamcntului d,: aC,li'darc a ajut,,ardurd:-,\::-1ad Toader 

Du:1C1 pn:-1,;;nt,1rL'a urdinii dt· 1i. domnul primar. in calitate de iniţiator solicită retragerea de pe 
ordinea de a prnicctului de hotărfac pri\ ind aprobarea execuţiei bugetare a uat Racova, motivat de faptul 
că nu a primit a\i1ul comi~ici cco11urnic1..· de la nin:lul consiliului local. 

'Îl' supune la \ ot ::;i :il' aprnbt1 1\'trat1s:rcu lk pl' ordinl'a de ii a proil'ctulu.i de hotăr{ire privind 
aprobare~t s:\.ccu\1,:i huE,'.-?tului pentru c111ul '(1 I Î. uat Raco, d. cu 12 \ uturî pentru. 

l)urnnul pre:;;cdinte de ~.cd111i:1 supune la \Ot pl\JCesul \l'rbal al :;;edinţci consiliului local din 
23.02.20 I~ :;;i î.ntrcablI dacft sunt neclariUt!i cu privire la înscrierile făcute. arătând că acesta l-a studiat şi 
din punctul dumnealui de vedere nu este nicio neclaritate. 

În urma 1.otului pr0<.:t'sul \t'rhal de :;;edinţă din 23.02.2018 a fost votat cu i2 voturi pentru. 
'-.(..' s,llicită ds: dl!\' domnu1 pre::;edinte de scdinţă ca punctul 9 de pe ordi11t·a de zi privind Proiect 

~k hutC1ri1n.· pn1. ind :1prnlx1r1.·,1 sume, d..:: 5lHHI k·, în \ 1..·(kre,1 dcrul:irii .-\cordului ele asociere cu fundaţia 
l crrc Jcs l l,lllh:.., pe11tn1 1\::ili1ar,: a .11ui lUl' lk ioac:i in cadrul proiectului SHJ\F s[t fie discutat cu 
prioritate d:oarccl' e:-;k p1·e1-:rn rc1xl·A·ntantul 1undut1ei. 

St' -,upurh: la , ut propunerea :;;i s-a \ otat cu 12 , oluri pentru. 
Se d[1 citire proiectului de hotărâre de la punctul 9 privind Proiect de hotăn1re privind aprobarea 

sumet de S0U0 lei în \ ederca d(:rulării .\cordului de asocil're cu fundaţia Terre des Homes pentru 
rcali1arc ci unui lue de joac:i. în cadrul proi.:l.'.tttlui Sl ff\L . 
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După prezentare se dă CU\ ântul domnului Dărnoc Marian care începe prin a prezenta activităţile 
derulate de fundaţie. rolul de d1?1\ oltare a infrastructurii în ce priveşte locurile de joacă pentrn copii şi 
prccizeazC1 cC1 ,bociatia intru în locurile unde a fost şi l ''\lCLF-ul. 

Proint~i ÎLth.:.t Lk rl·:.1I /:uc: 111, -:st1t1ci :;;i lllantumul total al im estiţiei de 20.000 USD. 
\bi arat~\ c:'1 11cmru 1\u1d:1!1<..'. \.·upii :-,unt 111 i..:1.:ntrul proiectului i.1r speranţa este ca impactul să fie 

c[n mai marc. 

,\rată cit ft.mciaţia u ri:alizat un studiu pentru a afla ce-şi doresc copii şi a prezentat o listă de 
dlffintc e\prirnate de cei inten i..'vati ( ex. Sală de rnuziciL spaţii în care să nu s1; gândească la problemele 
de a-:asC\. ,ide sport. câinii maidanai. etc.) 

Sulicită săi st· pună întrebări cu privire la acest proiect. 
Dunrnu: jJrl':jcdinte de :;;edint{1 întreabă dal'i:î proi;,;,ctul este acoperit torni din fond şi nu mai este 

lll'CC:s:Ir sit ...:utînalll[tlll 
l)umnul D2111wc llt-:c pr,:ci1itri cu privire la proiect şi arată că sarcina întretinerii locului de joacă 

cack i:1 sarcina consi ii ului k)cc.il şi :-;olicită să fie amplasat;;: camere de n:deri pentru protejarea acestora. 
Dumnul preş1.idintc întreab{t dacă mai sunt întreb,1ri. 
Dumnul Ladlr Constantin s,JliciW înscrii .. .'rea la cu\ant şi întreabă dacă locul de joacă va fi deschis 

şi dnd cupi i surn la scoală,' 
Domnul Dănh)c precih',v{t c':t rC1spuns Li sulicitarl·a 18cut[1 că acesk locuri de joacft vor fi deschise' 

pt:rr'1alll'nl ~t ci\ di..'ea-;u est\.'. una din 1.,,1h!i11ik tinarnaturului in c:1drnl proiectului. 
Dunrnul -:unsilicr ( 'hiriţ{t S\.' însc:-ic la cudm şi întri.:abă dacă nu ar ti fost mai bine să se facă o 

sal:i d,;: ::;port'.' 
D,lmnul D,lmoc ii r[ispunck că da. însă costă mai mulţi bani .... cca I O.OOO euro în plus. 
Domnul \ iceprirnar .\petrei Căt[tlin Ionel solicită să se înscrie la cuvânt şi arată la comuna Racova 

se putea focc l·;)!ÎnantarL?a şi arati c::i la alte comune au fost depuse sume de 5.000 euro iar la noi doar 
5.00U ki 

Domnul pre=;;L0 di111<.· G(' ::,('dinţii arată c:t locul prupus este împrejmuit dar dacă vor fi alte solicitări se 
, ur Iaci.'. rnodii1dm. 

Se propunl' în ac~·st sec:; ca fundaiict să ('xccutc proiectai iar uat Racova să realizeze gardul 
îrnprcj1 n uî tor. 

I )(lnrnul primar lu{md cu, ,întul arată că proiectul este bun, că este impact şi că s-a discutat şi cu 
parte,: ck -:ufînanţare dar nu au lî,st bam în buget :;;i mai aratCt că există sprijinul comunităţii locale. 

Dumnul pre~..:dink întrcab(i dad m:ii sunt întrebări la acest punct de pe (Jrdinea de zi. 
Domnul \ iccprirnar I\:\ inc ...:u c\pli-:a\ia -::1 se ptt!l'au lua brn1i din cxcl'tknt 
Donmul Clrn~.ilier .\rscni tunstantin s,llil'itel inscricr~·a la CU\ânt şi arat~:\ c21 legat de propunere se 

iwate g/1:-,i \l a!L'l 1.ariantă .. \rat[i c:'1 ar 1.'.\ÎSW pmicct-: in derulare iar aeesl lucru l-a auzit de la alte comune. 
'\.L·rnaili ind alte int-:n cn11i. d1.m111„il Dămoc mulţumeşte pentru invitaţie iar domnul preşedinte de 

şedirn:1 nrnlţumcşt;;: la r[mdul durnn1:.·alu1 pentru prezenta la şi..':dinţa de c,Jnsiliu şi pentru informaţiile date. 
'\enu,ifiind dis-:uţii supune la \l1l proic,.:1.LII aşa cum a prezentat. arată c[1 are a,izul de legalitate al 
stcrctarului u.a.t. şi ,nizclc cnmisiilor d,: spL'cialitak ale -:unsiliului local. 

Îi I urr11_,1 \_Otl_t lui.,l' c_ons_w tCt acl·st,1 a ad\1pt.lt !i_1ml _, \l'.at în lJ1_1µnuriLta_t,i;_pentn_1_L; 2 voturi). 

Se trec•: la primul punct pc ordinl"a de 1i pri\ind Proiect de hotărâre privind aderarea comunei 
RKu\a la .\sociaţia Comundor din Romania. 

huiL'etlll csk prczl"mat de p1·imat. 
l)up:1 prezcnt:.m:. domnu prt;,cdintc snlicitCt inscril"rca la discuţii. 
'\. rinu inscneri. ritce dumn,:alui dtc\ :1 prl·ciz.ftri cu pri\ irc la rolul ac,.:stei asuciatii şi solicită 

st'crc' ui :,;fi 1i.u.:C1 cuthbcut L·ar\: c1r !1 he11eli1.iik· unui lllL'tnbru .\l'OR. 
'.-iecrctarul u~Ll Racu\ ~1 !~11x c,1tc1 :i mcnuuni kgJtc d-: :,;tatutul asrn:iaţiei. singura declarata ca fiind 

de uulitatc publică precum :;;i fapwl cEl :,Uh umbrela ACOR sunt create şi corpuri profesionale precum şi 
rolul ace:-tura in , .. k1\ultarca aetÎ\ iti\lilor aJmini::,traţie publice. 

\1.·mai1iind discu\ii supun-: la 1,)t proiectul aşa cum a fost prezentat, arată că are avizul de 
[c~alitall' al :-e-:rctarcdu1 u.a.1. şi a\ izck comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
În~.lJITlJH ,ii,,(; C~l ,1\:l'Sta ar aduptal !tind una1Jjn1Lt,tt':'.J)~~1nru ( 1 I voturi). 
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Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi privind Prniect de hotărâre privind acordarea unor premii de 
c:,.;.c\.'knţC1 şi aprobarca Rlc:!Ulamentului de prernilcre a ele\ilor din învăţi'\rnântul pret:niversitar din comuna 
Racm a care obţin J1rl'mii :;,i menţiuni la cuncursurile şcolare şi campionatek: şcolare şi campionatele 

\ c pI\:L urn :;,1 a r1ro · lor 1·u111C1wr:. 

A, iz 11-:L'.ati, at comisiei de speci,Litate_econornic cu pm 1re la acordart'a pr1~miului pentru profesorui 
coordonator. 

Proiectul esk prezentat de primar. 
Dupt'\ prezentare. domnul preşedinte solicită înscrierea la discuţit. 
Se· inscric domnul preşcdin1e de şedinţ[i care prezintă un amendament al grupului politic P~L-

PR \1 \ im! (1cnrdar,::1 premiilor pentru rmJk::sl>rii cm)rc·kHlator. în sensul neacordării către aceştia. 
s .. : la \ ul arncndam,:111ul :;,i :-,-a \ utat in unanimitate pentru scomerea pn.'\ cderit acordării 

prerniilur cCnre pn1k~,orii cuordunatori. - 12, oturi pentru. 
Dumnul consilier l:fo:-aan se inSLTie la cuvânt şi luând cu,ântul face precizări cu privire la 

el\ i1ul nt'gati, al con;isicî econornicc şi arată că nu este de acord cu acest lucru. 
Durnnul consilier \1ihăilă Vasik se înscrie la cudnt şi lufmd cuvântul arată că toate aceste discuţii 

au loc deuarece în c;1dru! cclorl::t!tc comisii nu au loc astfel de discu1ii şi mai arată că dacă noi putem 
stimula acest lucru. :-,;"t Ll facem 

:--ÎL' prc1111tC1 tk 1,.CllrL' du1111n1l prc:;:c"lintc ,k :;,edintă a\Î/u] comisiei L'Conomice. i\"il-.X!\ I LA 
PROCt Sl I \' l:RB.\L. 

;\lai arată c[t îşi doreşte clin :-;utlet ca din ik comunei Racova să meargă copii la competiţii 
sp,Jrti1 c· şi olimpimk şi mai aratt1 cf1 nu , ede de ce un protesor să fie remunerat de ueme ce acesta este 
pliilit iÎ bendiciază ce din::rsc sroruri. 

\crnaitîind discuţii supune la \ c,t proiectul aşa cum a fost prezentat. arată că are avizul de 
legalitate ,tl secrctan.lui u.a.t. ~ia, izek cPmis,ilor de specialitate ale c,msiliului local. 

În urma, otului Sl' constahl că acesta a fost ,1doptal fiind votat în mrnnimitatc pentru ( 12 Yoturi). 

Se trece la punctul 3 de pc ordinea de zi pri, ind Proiect de hotărâre prinnd aprobarea execuţiei 
bugctulu1 pentru anul 2017 uat Raco, a. 
Se aratCt ~k cfatn: domnul primar ('[1 s-a solicitat scoaterea de pe ordin,~a de :1.rt.43 alin. I din Legea nr . 
.215 'l)Ol 

Uuinnul pre::;,.:dime t~k'L' ,:unu:,cu. in::iul a, i1ului negatÎ\ al Comisiei economice Anexa 2 la 
pr--:,.:~td , I al ::,L"..link'i 

:-,l ::iupunc la\ ul clpt'l)b:..tt\:(1 IL'Ja;,:rn d,: pc l)rdincu de 1i. 
I n urmd , •.llu ui s,.:• cunstatJ l ( 1 \ oturî pentru retragerea de pe ordinea de şi două voturi împotrÎ\ ă 

,fomni1 clln:-;ilh.cri U21rbea Ioan şi !uca Radu. 

Se trece la punctul .t de pc ordinea de zi pri,ind Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bL.gctuJui pcmru am11 201 Scuala a Ion Borcea. 

Pr,,icetul de l·.lll2lrcîr..: esh: prL'11.:11tat de durnnul primar. 
lJupC1 pn:zcntarl'. domnul pn:.')l.'dintc solicită inscrÎL.'l\:?a la discuţii. 
:....e ins(ri,: dnmnul consili1.:1 Bostan Valerian care prCLint;:1 punctul de \ edere al com1s1e1 

îm rn~u;,,irn :;i aratu cCl în anul 17 s-au încadrat în bugellll aprobat. 

'\'-·m,111'.i clis..:u\ii :-iupillk' Iii ,l11 pruicctul a~a cum a !'ust prezentat. arată c[1 ~'.re a,izul de 
~i ;1\ il,.'k' ,:dmi:,iilur :-ipl·ci;ditate ale consi!iulu local. 

, llt_ul u1_ se ~( ._,., ""'-~- .... aL ,:sta a fost adoptatJii11d \ \ll.!:\1 iLLL!Jianirni tate p(·ntru ( 12 \ oturi ). 

Sl' tnce la punctul 5 dl' pe ordinea de zi pri, ind Proiect de hotărâre pri, ind ''Aprobarea 
cLndiţiil,1( Jn cJn: se re;__ili1eazaacccsul pe proprietaka publică sau prtvată a Comunei Racova în vederea 
1n~ta!tm1. întrcţincrit. inlo,.:·uirii sau mulării reţelelor de Cl)l11Unicaţii dectronice sau a elementelor de 
i11l1"c1~1ru,.·tur{1 necL':;arL' sus\incri; ~icc::itora.moJul ck utilizare partaja1[1 a elcrncntelor de infrastructur[1. 
p1,:-:urn ::,1 k pri\i L'un:,:n1ir~·:t de rc\c'k' de Cllmu111-:aţii clectrunicc •·. 
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Pruicctul dt: hotărc:1rc esk pn:1entat de domnul primar. 
Dup[t pr1.·1cn1arc. d,)ll1llltl p11.:::;cd111!1.' scilicirn inscrit:r1.'a la discu1ii. 
-.;\., 1ns\.ri,.." dumnul consilier ~vi lct Vasile c,trL' solieitCt ca domnul primar să răspundă la două 

în rre b[1ri: 
l .-· cf1nd trebuia fa.cut acest regulament? 
2.- câ.nd s-au dat apr:Jbările pentru cei care au realizat reţele până acun:? 

Durnnul prirndr p1\:zint{1 adrc,:a înaintam de RCS&RDS din luna ianuarie 2018. 
Dumnul co11sil11:r \1 lc'1 \ ;isik rn i111.· cu întn.:barc:.i ... cum :dill aprocîal p{in[1 acum? Si arată că 

nu \.'Sl\.' mulţumit cu r[bpunsul dll!nnului primar 

Dornmi, pre:;;\.'dinte de :;;edintă arată că aceste retek nu sunt de acum pe domeniul public 
Domnul con~ilier Arsern Cunstantin luând cuvântul întreabă dacă SC.RCS&RDS este singurul 

op1:rat, lr':' 

Domnul \ iceprimar lu~ctnd 1.:-U\ ,întul arată că a ft)st întâmplător că cei de la RCS&RDS au venit ]a 
prin1:·1ri'-· ::,i au ~,llicîLtl a\.'ordul 

\cmaliiind discuţii supune la rnt proiectul aşa cum a fost prezentat. arată că are avizul de 
!egalill.fa· al secretarului u.a.1. ~im izele comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
ln_urma_\ otului se constat<! că acesta a fost adoptat fiind votat în unanimitate pentru ( 12 voturi). 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi prÎ\ind Proiect de hot[mire privind aprobarea 
corn i ,1;11.·',L'i-+ isi l Ic l m. l .. Ol X pri\ md aproban:d ta\elor si impozitelor locnle pentru anul 2018. 

!'ruiecllll d<..' lwt[trdre c~k p1·1.•1,:rn:1t de d11rn11ul primar. 
Dupf1 pi'l?entarc. domnul pn .. 'Şi..·dintc solici1{1 î11scricr1.:·a la discuţii. 
Domnul prt:şedinte de şedinţă face cdk:va precizări cu privire la introducerea acesllli ta;-if în lista 

ta,clor lucak ia:· materialul preLentat se constituie ca c'\nexa nr. 3 la procesul verbal. 
Dunmul prc:;;edinte de ş-:dinţ[i !::tei.:'· cunoscut a,izek favorabile pentru acest proiect. 
'-~·mai ti JiscL.ţi: supune lu \ lll proiectul aşa cum a fost prezentat. arată că are avizul de 

k~Jlit,ih.' .ii ,,.Yr~·tarului u.a.t. :;,i ,t\ i1,·k ~·,l1:1i„iihlr d1.· spi..·cialitatc ak· cunsiliului local. 
ln .trir,ct 1 \. a_lll:-,\ adqpt_at Jii11.\l~_t1tat irL!:!lli.l}J.irnitate pentru ( 12 \OturiJ. 

St- trece la punctul 7 de pc ordinea de zi pri\ind Proie-:t de hotărâre privind modificarea HCL 
nr. ' 7 1!6.11.2017. 

Proiectul Je hotărâre este pre1entat de domnul primar. 
După prezentare. domnul pr-::;;edime solicită înscrierea la discuţii. 
Domnul pn..:şeclintc de şcJintE1 focc CcÎh:\ a precizări cu pri\ ire acest proiect şi arată că are avi1ul 

faHirabil cil C,imisic cc,Hl•lllliCC 
\cmailiiml disc · i supune l:1 \ nt proiectul aşa cum a fost prezentat. arată că are m izul de 

lcgulitatc ul secretarului u.a.t. ~i n\ izdc comisiilor de SJXl.'ialitate ale consiliului local. 
'. .. ,c,.,,c.:.:._;,.,7_:c.~.:.:.:.c::.::...c Cl.)!1Stată_c[l acesta a.fost adoptat fiind\ otat ln unanimitate pentru ( 12 voturi). 

Se trece la punctul 8 d(• pc onlinca de zi pri\ ind Proiect de hotărâre pri\ ir:d rewKarea HCL nr. 
1.3 0,,:,11 .::u17 

ul Ji..: hu1.ar:u·s;· t.::-,l;; preA·ntat de dun:nul primar. 
l)upet pn:A'nlc\lL'. domnul prc~edinte solicit[1 inscri-:rca la discuţii. 
)unmui prc:;;eoint,.- de :,l:.'.dinf[l focc dtcva precizciri cu pridre acest proi1~c1 şi arată că are avizul 

frn orabil al comi si,: economice pe care îl prc1intă şi se constituie ca Anexa 4 la pwcesuJ verbal. 
Sulicită domnului \ iceprimar să dea ccîtern lămuriri cu privire la această chestiune în discuţie. 
Domnul \ iceprirnar pn:'1im[1 siwa1ia în cnre a fost adopta!El acea hotănire şi faptul că ca nu a 

produ-. elc1.·tc 
'\,.:nrnitiind discuţii supunc la \ ot proiectul aşa cum a fost prezentat. arată că are avizul de 

l,:gal1t,ll1.' al sc-:rctarului u.a.t. şi a\ i1di..' comisiilor de specialitak ale consiliului local. 

5 








	Scan2
	Scan20001
	Scan20002
	Scan20003
	Scan20004
	Scan20005
	Scan20006
	Scan20007

