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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 21.08.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 08,30 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 150 din 14.08.2019, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 3827 din 14.08. 2019 .

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru
Nina, pentru a face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă şi constată că
din 13 consilieri în funcţie, sunt prezenţi 9 consilieri, domnii. consilieri : Chirap Neculai,
Mărian Dorin și Corduneanu Toader - Cristian au anunțat că au o problemă personală și
nu pot ajunge la ședință și dl Darabă Cătălin –Gheorghe anunță că va întârzia .

Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
consituită și lucrările ședinței pot începe. .

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă Proiectul ordinei de zi, după
cum urmează:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal, încheiat în şedinţa
extraordinară a consiliului local din data de 23 iulie 2019 .

Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul

2019 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

3.Proiect de hotărâre privind abrogarea articolului nr.1 din HCL nr.40 din
11.07.2019.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de construcții în regim de

urgență a unei fântâni de mare adâncime pentru asigurarea apei potabile în
zona Hopeni, satul Dolheștii – Mari, în valoare aproximativă de 50.000 lei,
finanțate din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Dolhești .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la cișmeaua

din satul Valea Bourei, în valoare aproximativă de 50.000 lei, finanțate din bugetul
local de venituri și cheltuieli al comunei Dolhești .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații la alei, gard,

iluminat public și toaletă publică în cimitirul din satul Valea Bourei, în valoare
aproximativă de 100.000 lei, finanțate din bugetul local de venituri și cheltuieli al
comunei Dolhești .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de contracte de asistență
juridică și reprezentareîn instanță cu cabinet de avocat, pentru apărarea intereselor
comunei Dolhești, județul Suceava.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii nivelurilor valorice

impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, amenzile,
chiriile și tarifele aplicabile pentru anul 2020.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 și anexei nr.2
din HCL nr.88 din 10.12.2018.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini și a
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare aprobat
prin HCL nr.30 din 29.03.2018 .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot

continua.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica dă cuvântul dnei. secretar Rotaru

Nina, pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi . Supunerea spre aprobare a
procesului verbal, încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data de
23 iulie 2019 .

Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 23 iulie 2019 și se aprobă cu 9 voturi ,,pentru„ .

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind regimul
general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2019 .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că au mai fost alocați bani pentru
școală, pentru a cumpăra 20 de calculatoare și pentru a achita datoriile privind naveta
profesorilor .

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2019 și se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre abrogarea
articolului nr.1 din HCL nr.40 din 11.07.2019.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu menționează că în urma precizărilor primite
de la Istituția Prefectului - Județului Suceava, mai întâi trebuie să se facă evaluarea
clădirilor pentru obținerea avizului de la Ministerul Învățământului și apoi se va pune
pentru aprobarea demolării în consiliul local .

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea articolului
nr.1 din HCL nr.40 din 11.07.2019 și se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
lucrărilor de construcții în regim de urgență a unei fântâni de mare adâncime pentru



asigurarea apei potabile în zona Hopeni, satul Dolheștii – Mari, în valoare
aproximativă de 50.000 lei, finanțate din bugetul local de venituri și cheltuieli al
comunei Dolhești .

Discuții :
Dl. consilier Darabă Cătălin - Gheorghe se prezintă la ședința de consiliul local .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că au venit la dumnealui,

cetățenii care locuiesc în acea zonă și au spus că au mare nevoie de apă, pentru că apa nu
este potabilă .

Dna. cosilier Ilie Maria -ia cuvântul, în urma studierii raportului și a expunerii de
motive privind construcția acestei fântâni și nu i se pare normal ca acești bani să fie
folosiți pentru o fântână, trebuia să aloce acești bani pentru proiectul Alimentare cu apă,
pentru că această fântână rezolvă problema acolo pentru 4-5 familii dar restul comunei?
De trei ani nu s-a făcut nimic la apă și decât să se facă lucrări de dragul de a le face, mai
bine să se continue lucrarea mare, pentru care au fost aprobate fel și fel de hotărâri și totul
stă pe loc, în trei ani ce s-a făcut pentru alimentarea cu apă? . Ar trebui să se rezolve
problema global pentru toți cetățenii și să se continue lucrările să se dea drumul la apă în
toamnă sau la primăvară pentru cetățenii din comună, deoarece toți cetățenii plătesc
impozite și taxe. Doamna precizează că mai sunt și alte zone defavorabile, spre exemplu
la Macarei este o fântână la 7 case .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, întârzierea la proiectul Alimentare
cu apă nu este nici din cauza lui și nici a consiliului local . De un an este în procedura de
achiziții, a fost scoasă la licitație de șase ori, la cinci licitații nu s-a prezentat nimeni, iar
acum sunt doi ofertanți . La valoarea proiectului care este nu se înghesuie să vină la
licitații și chiar dacă ar începe lucrările, anul acesta nu are cum să le termine până în
toamnă . Țeava care este pusă în pământ nu rezinstă .

Dna. cosilier Ilie Maria adaugă, trebuia să se conecteze la Preutești și să vadă dacă
rezistă . Cei care au lucrat până acum de ce au plecat ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, cei care au avut contractul încheiat

în 1996, s-au retras și contractul a fost reziliat deoarece prețul de săpat 1 metru linear era
de 6 lei. prețul este mic . Dumnealui nu poate obliga pe nimeni să rămână să continue
lucrările . Proiectul este începul în 1996 și ce nu a fost făcut în 20 de ani nu poate să
termine el în 4 ani . .

Dna. cosilier Ilie Maria adaugă, se puteau ajusta cheltuielile și pentru acest proiect,
cum au fost ajustate și altele. Trebuia să se meargă în continuare cu proiectul, dar
interesul dlui.primar a fost să se retragă pentru a putea veni la licitație firma care dorește
dumnealui și anume Țipău Florin, pentru că așa a auzit, că după ce termină dispensarul o
să facă apa .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, proiectul este scos la licitație și
dacă se încadrează și are susținere, eu nu mă pot împotrivi .

Dl. consilier Chirap Vasile completează, acest proiect trebuia să fie prioritar, s-au
făcut trotuarele și nu avem apă și canalizare .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde a fost dată o lege prin care am fost
obligați să facem trotuarele pentru asigurarea circulației pietonale . Dumnealui speră să
înceapă lucrările la apă în toamnă și poate în 2020 să fie finalizat proiectul .

Dna. cosilier Ilie Maria precizează, de trei ani nu s-a făcut nimic, eu nu cred că de la
toamnă se vor începe aceste lucrări, la anul ne vom întâlni tot aici și proiectul va fi la fel .

Nemaifiind discuții se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
lucrărilor de construcții în regim de urgență a unei fântâni de mare adâncime pentru
asigurarea apei potabile în zona Hopeni, satul Dolheștii – Mari, în valoare



aproximativă de 50.000 lei, finanțate din bugetul local de venituri și cheltuieli al
comunei Dolhești și sunt 6 voturi ,,pentru” și 4 abțineri .

Dna. secretar Rotaru Nina anunță că după noul cod, acest Proiect de Hotărâre este
respins, dă citire art.139 alin(3) li.td) din OUG nr. 57/2019, care prevede că se aprobă
cu majoritatea absolută din consilierii în funcție, pentru că este cuprins în dezvoltare
regională .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
lucrărilor de reparații la cișmeaua din satul Valea Bourei, în valoare aproximativă de
50.000 lei, finanțate din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Dolhești .

Discuții :
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă, cine bea apă de acolo ?
Dl. cosilier Apetroaie Neculae precizează, neavând apă în fântână a fost nevoie să

aducă apă de la cișmea și sunt multe persoane în aceeași situație .
Dna. cosilier Ilie Maria precizează că în urma ploilor la dumneaei apa din fântână a

urcat cu 4 metri .
Dl. cosilier Apetroaie Neculae răspunde, se poate controla că nu este apă . Au fost

persoane care au făcut fântâni dar nu au apă .
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica adaugă, cișmeaua este în domeniul

public, în administrația consiliului local pentru a o întreține aceasta fiind degradată și este
pe drumul județean .

Dna. cosilier Ilie Maria întreabă, cișmeaua de la deal cum este ?
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica răspunde că aceea este mai frumoasă și

la rândul ei va fi reparată . Dacă nu, ar trebui să se facă din indemnizația consilierilor
locali.

Dna. cosilier Ilie Maria adaugă, pentru a se ajunge la această sumă de 50.000 lei, câte
indemnizații trebuie să dea ?

Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe spune că valoarea acestui proiect este
foarte mare, pentru că dumnealui a făcut recent o fântână și l-a constat 3.500 lei .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
lucrărilor de reparații la cișmeaua din satul Valea Bourei, în valoare aproximativă de
50.000 lei, finanțate din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Dolhești și se
aprobă cu 10 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul șase al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
lucrărilor de reparații la alei, gard, iluminat public și toaletă publică în cimitirul din satul
Valea Bourei, în valoare aproximativă de 100.000 lei, finanțate din bugetul local de
venituri și cheltuieli al comunei Dolhești .

Discuții :
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează, cimitirele sunt în inventarul

domeniului public al Comunei Dolhești, și după ce au fost făcute cimitirele de la
Dolheștii –Mari și Dolheștii – Mici a venit rîndul și celui de la Valea – Bourei . A fost
acolo și arată foarte rău și sunt necesare aceste lucrări .

Dl. consilier Chirap Vasile întreabă dacă acești bani se dau eșalonat pe ani ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că se vor da eșalonați pentru că nu

are acești bani acum .
Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe –i-a cuvântul și precizează că politic ar

trebui să fie frustrat pentru că atunci când a fost primar a vrut să facă cimitirul în
Dolheștii – Mari, a avut toate aprobările, iar consilierii de la PSD nu au fost de acord . Ar
trebui să se gândească că un lucru în comună nu se face nici pentru PSD, nici pentru PNL



ci pentru oameni . De foarte multe ori a fost împiedicat de cei de la PSD să facă multe
proiecte. Dumnealui mai adaugă că el a preluat primăria cu datorii, iar acum se face
împrumut, pentru a fi datori ani de zile .

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica adaugă, trebuie să fie obiectiv că multe
proiecte au fost aprobate de către PSD, au fost puține proiecte care nu au fost aprobate .

Dna. cosilier Ilie Maria completează, într-o ședință trecută s-a pus în discuție
problema construcțiilor la Biserica din deal și oamenii au cerut să se facă o casă de
prăznuire, dl. primar a răspuns că primăria face ce este în afara gardului nu și în interiorul
lui . Acum la Biserică la Valea Bourei cum se poate face în interiorul curții o toaletă ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, cimitirul și toaleta sunt în spatele
bisericii și nu în curte .

Dna. cosilier Ilie Maria întreabă dacă îi place cum arată cimitirul din Dolheștii Mari,
în alte comune este interes de la primărie și sunt persoane care să îngrijesacă cimitirul ?
Mormintele care sunt părăsite trebuie să beneficieze de acest serviciu de la primărie
pentru a nu avea buruieni și pentru a fi menținută curățenia .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că se va ocupa de acest aspect și
va fi făcută curățenie .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
lucrărilor de reparații la alei, gard, iluminat public și toaletă publică în cimitirul din satul
Valea Bourei, în valoare aproximativă de 100.000 lei, finanțate din bugetul local de
venituri și cheltuieli al comunei Dolhești și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul șapte al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii de contracte de asistență juridică și reprezentareîn instanță cu cabinet de avocat,
pentru apărarea intereselor comunei Dolhești, județul Suceava.

Discuții :
Dna. cosilier Ilie Maria întreabă, în ce litigii este antrenată Primăria Dolhești și avem

nevoie de un avocat pe carec să-l plătim și pentru a ne reprezenta?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, este un proces cu SAWA –

SAWA, în urma controlului Curții de Conturi trebuie să dăm în judecată pe Diana
Service și Civica și marii datori fiscali ai primăriei .

Dna. cosilier Ilie Maria întreabă dacă la sunt la primărie persoane care au pregătire
juridică ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că este dna. secretar dar aceasta
fiind secretra general nu poate răspunde juridic și să ne reprezinte în instanță .

Dna. cosilier Ilie Maria precizează că dna. viceprimar Ștefan Viorica este jurist și
întreabă dacă dna. Darabă Daniela nu are studii juridice ?

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica răspunde că este demnitar și o
depășește competența iar dna. Darabă Daniela are studii economice .

Dna. cosilier Ilie Maria competează că nu consideră că este necesar să fim
reprezentați de un avocat și întreabă până acum Primăria Dolhești cum a funcționat, nu
avut procese ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că a au fost procese dar sectretar
a fost dna. Ștefan Viorica iar dna. Rotaru Nina era jurist și ne putea reprezenta .

Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe întreabă dacă voi fi dat în judecată voi fi
și eu reprezentat ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde avocatul va reprezenta interesele
comunei .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii de contracte de asistență juridică și reprezentareîn instanță cu cabinet de avocat,



pentru apărarea intereselor comunei Dolhești, județul Suceava și se aprobă cu 7
voturi ,,pentru” și 3 abțineri .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul opt al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
stabilirii nivelurilor valorice impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora, amenzile, chiriile și tarifele aplicabile pentru anul 2020.

Discuții :
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu, precizează că au fost aduse modificări la

gunoi .
Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe adaugă, că la proiectul privind gunoiul

care a fost inițiat de dumnealui, a fost achitată toată suma ?
Dl. cosilier Apetroaie Neculae completează că nu este de acord cu mărirea acestei

taxe pentru salubrizare ci trebuie să rămână la 2,5 lei. /persoană .
Dna. cosilier Ilie Maria adaugă, acestă taxă a fost triplată, în expunerea de motive se

motivează că mașina nu intră pe anumite străzi, dar totuși drumurile au fost asfaltate și
pietruite, dar au fost făcute scutiri pe pielea celor care plătesc. Această sumă este enormă
de 6 lei./persoană . Această firmă nu respectă obligațiile din contract și din regulament
în care se prevede că acesta trebuie să furnizeze saci și tomberoane persoanelor . Legea
trebuie respectată de toată lumea . Persoanele la care nu ajunge mașina, ce fac cu gunoiul?
Îl duc în râpă la Roman unde miroase a hoit? Șoseaua s-a lăsat foarte mult, diferența
dintre șosea și pod este foarte mare, oamenii iși rup mașinile în două . Tatăl dumneaei a
dat pământ la stat și eu ar trebui să fiu revoltată că nu se face nimic cu această râpă .

Dl. cosilier Apetroaie Neculae completează sunt persoane care sunt bătrâni la care
mașina nu ajunge și nu pot veni să aducă gunoiul .

Dna. cosilier Ilie Maria adaugă când a fost încheiat contractul firma și-a asumat
întreg serviciul comunei Dolhești nu prevede nicăieri că sunt ulițe unde nu poate intra .
Înainte lumea avea acasă o groapă , care era înconjurată de un gard și acolo ducea
gunoiul și nu cred că ar trebui să ne întoarcem înapoi .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
stabilirii nivelurilor valorice impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora, amenzile, chiriile și tarifele aplicabile pentru anul 2020 cu amendamentul ca
taxa de salubrizare, anexa nr. 9 să rămână la 2,5 lei./persoană și se aprobă cu
10 voturi ,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul nouă al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării anexei nr.1 și anexei nr.2 din HCL nr.88 din 10.12.2018.

Discuții :
Dna. secretar Rotaru Nina aduce precizări că au fost făcute modificări cu privire la

numirea secretarului și anume în secretar general și a persoanei care atribuții de achiziții
publice, acesta fiind numit consilier de achiziții publice, restul personalului rămânând
același .

Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe anunță că părăsește sala de ședință și își
spune opțiunea cu privire la votul dumnealui pentru ordinea de zi și pentru proiectele de
hotărâre la care nu a fost prezent și anume se abține, iar pentru cele care urmează
votează ”pentru” .

Discuții nu sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
anexei nr.1 și anexei nr.2 din HCL nr.88 din 10.12.2018 și se aprobă cu
10 voturi ,,pentru” și votul dlui. Consilier Darabă Cătălin Gheorghe,11 ,,pentru”

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul zece al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea



Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de
salubrizare aprobat prin HCL nr.30 din 29.03.2018 .

Discuții :
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica propune să fie eliminate din

Regulament pct. b și c din art.15, alin 1 privind furnizarea de saci și tomberoane de către
operator.

Dna. cosilier Ilie Maria precizează că până acum nu s-au respectat normele privind
această colectare .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că acum după noua ordonanță s-au
impus aceste taxe, acestea fiind: taxa de colectare, taxa de depozitare și taxa de transport .

Dna. cosilier Ilie Maria precizează că aceste scutiri sunt contrar normelor de mediu .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, Curtea de Conturi a aprobat

aceste scutiri .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind modificarea

Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de
salubrizare aprobat prin HCL nr.30 din 29.03.2018 și se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”
și 2 abțineri .

Se trece la ultimul punctul : Probleme diverse .
Discuții:
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica propune că președinte de ședință pentru

următoarele trei ședințe de consiliu local pe dl. consilier Apetroaie Nicolae .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că în perioada 28. 08.2019 până pe

09.09.2019 va fi în concediu de odihnă .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica declară
închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Ștefan Viorica – viceprimar Rotaru Nina – jurist


