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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 
 

PROCES VERBAL 

        Incheiat azi  11.03..2015, cu ocazia desfăşurarii şedinţei extraordinare  a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş. 

Participă la sedinţă: 

                        -   domnul primar, jr.Vinţeler Silviu; 

                        -   domnul viceprimar, jr. Podariu Pavel Gligor; 

-   domnul secretar interimar, jr.Pandor Nicuşor; 

-   domnul jr. Florin Nicoară, 

-   doamna ec. Onac Aida; 

-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela; 

Domnul secretar jur. Florin Nicoară, in conformitate cu dispoziţiile art 42 p-ctul 5 din Legea nr 215 

din 21 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, 

republicată in anul 2007, supune aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş procesul-verbal al 

şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei de ordinare  ce a avut loc in 26.02.2015. 

Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în cauză a fost pus la dispoziţia doamnelor si domnilor 

consilieri, spre studiu, in timp util, aducandu-li-se in acelaşi timp la cunoştinţă că, potrivit legii, 

,,consilierii au dreptul ca in cadrul şedinţei să conteste conţinutul proceselor-verbale si sa ceară 

menţionarea exactă a opiniilor exprimate in sedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei 

anterioare este votat în unanimitate, respectiv toţi cei 13 consilieri prezenţi.  

Dl secretar, jr Pandor Nicuşor: d-nelor şi d-lor consilieri pentru o perioadă am fost mandatat să girez 

funcţia de secretar, rămasă vacantă după pensionarea d-lui secretar, jr Florin Nicoară, vreau să-i 

mulţumesc public domnului jr. Florin Nicoară pentru activitatea desfăşurată îm cei 35 de ani puşi în 

slujba comunităţii locale.   

Dl jr Florin Nicoară: nu mă aşteptam la o deschidere a şedinţei de această manieră, sunt convins că 

domnul jr. Pandor Nicuşor îşi va desfăşura activitatea în condiţii foarte bune.  

Dl secretar, jr. Pandor Nicuşor: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 13 consilieri şi anume: Aron 

Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, 

Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena,  lipsesc domnii consilieri Drăguţ Augustin Iosif, Oltean 

Dan Gligor, Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion  

Dl secretar, jr. Pandor Nicuşor : avem o şedinţă extraordinară , cu un nr de 11 proiecte pe ordinea de 

zi, şedinţa a fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr.367  din 

04.03.2015 având următorul proiect al ordinii de zi: 

                                                      

                                             PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI: 

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind încetarea Contractului de închiriere nr. 6935/12.06.2008 

încheiat între Consiliul local Ocna Mureş-proprietar şi  S.C Trifoiul SRL-chiriaş, având ca obiect 

terenul cu destinaţia de păşune în suprafaţă de 50 hectare. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectării extinderii reţelei de apă potabilă pe 

străzile Crângului, Viilor, Foişor, Unirii, Teiului şi Lungă (prelungirea din zona fostului sediu S.M.A) 

care va fi întocmită gratuit de către S.C APA CTTA S.A Alba.   

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pentru o perioadă 

de 5 ani, de la data încheierii contractului, a suprafeţei de 31,21 ha păşune aflată în zona denumită ,, 
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Larga-Uioara de Sus”, care face parte din suprafaţa de 837088 mp înscrisă în CF nr. 71050-Ocna 

Mureş, având nr. top 814, păşune ce se află în proprietatea privată a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 235,05 lei/ha păşune/an. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu    

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică a spaţiului 

medical-anexa laborator, în suprafaţă de 9,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, 

jud. Alba, pe o perioadă de 10 ani, preţul minim de începere al licitaţiei să fie de 620,00 lei/an, 

aprobarea documentaţiei pentru licitaţie şi studiul de oportunitate, conform anexelor, constituirea 

comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionării. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea prelungirii, pe perioada 28.02.2015 – 30.04.2015 

a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza HCLOM nr 190/19.12.2012 

între Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor 

cu naveta cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna februarie  

2015, în sumă de 1711,50 lei  

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu  

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi modificare liste 

de investiţii conform anexelor nr.1şi nr.2.  

         Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE. privind  prelungirea contractului de închiriere nr. 15873/14.11.2012 

încheiat între oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în 

calitate de locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 7, str. Colonia 

Monchim, nr 12, bl.7AB-73-ANL, cu încă 1 an, începând cu  data de 01.04.2015, chiria lunară fiind 

de  237,40 lei. 

        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului anului 2014 la Bugetul de 

finanţare nerambursabilă (Mecanismul SEE) în valoare de 179274,57 lei, cap 68.08 ,,Asistenta 

socială”. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Acordului de parteneriat 

privind Proiectul 147680 cu titlul ,,Economia socială-şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi 

incluziune pe piaţa muncii” încheiat în baza HCLOM nr 201 din 14.10.2014, forma finală a acordului 

fiind cea cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta. 

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru acordarea finnaţărilor 

nerambursabile aferent anului 2015 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes local aprobat prin HCLOM nr 226/19.12.2013.  

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinţeler Silviu 

Dl secretar: rugăm pe doamna preşedinte de şedinţă să preia conducerea şedinţei.  

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 13 consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron 

Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, 

Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, adoptându-se astfel ordinea de zi. 

D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 1 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.  

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 13 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 
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Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 43 din 11.03.2015 privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 

6935/12.06.2008 încheiat între Consiliul local Ocna Mureş-proprietar şi  S.C Trifoiul SRL-

chiriaş, având ca obiect terenul cu destinaţia de păşune în suprafaţă de 50 hectare. 

D-na  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi. 

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 13 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile, Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 44 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 11.03.2015 privind 

aprobarea proiectării extinderii reţelei de apă potabilă pe străzile Crângului, Viilor, Foişor, 

Unirii, Teiului şi Lungă (prelungirea din zona fostului sediu S.M.A) care va fi întocmită de către 

S.C APA CTTA S.A Alba. 

D-na preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi. 

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi, 12 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj 

Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Stănescu Vasile,  

Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, nu votează Baciu Ioan, adoptându-se 

astfel Hotărârea nr. 45 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 11.03.2015 

privind  aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, pentru o perioadă de 5 ani, de la data 

încheierii contractului, a suprafeţei de 31,21 ha păşune, aflată în zona denumită ,, Larga-Uioara 

de Sus”, care face parte din suprafaţa de 837088 mp înscrisă în CF nr. 71050-Ocna Mureş, 

având nr. top 814, păşune ce se află în proprietatea privată a Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 235,05 lei/ha păşune/an. 

D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr. 4 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.  

Dl Stănescu Vasile: la hotararea de consiliu local se va ataşa raportul de evaluare al spaţiului medical 

anexa-laborator din care rezultă preţul concesiunii. 

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 12 consilieri 

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile,  Cociş Dorin,  Nicoară Marcela Elena, nu votează Podariu Pavel Gligor, adoptându-

se astfel Hotărârea nr. 46 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 11.03.2015 

privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică a spaţiului medical-anexă laborator, în 

suprafaţă de 9,00 mp, situat în Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43 A, jud. Alba, pe o 

perioadă de 10 ani, preţul minim de începere al licitaţiei să fie de 620,00 lei/an, aprobarea 

documentaţiei pentru licitaţie şi studiul de oportunitate, conform anexelor, constituirea comisiei 

de evaluare a ofertelor în vederea concesionării. 

D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr. 5 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.  

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5, 13 consilieri votează ,,pentru”, şi 

anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia 

Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Stănescu Vasile,  Cociş 

Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 47 a 



 4 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 11.03.2015 privind aprobarea prelungirii, 

pe perioada 28.02.2015 – 30.04.2015 a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 

încheiată în baza HCLOM nr 190/19.12.2012 între Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi Filiala 

Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte. 

D-na  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi. 

D-na preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 48 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 11.03.2015 privind  

decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale 

Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna februarie  2015, în sumă de 

1711,50 lei.  

 D-na  preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 7 de pe 

ordinea de zi.   

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi. 

D-na  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 13 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 49 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 11.03.2015 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2015, conform anexei nr 1  şi modificare liste de investiţii 

conform anexei nr.2.  

La ora 17,50 a venit la şedinţă şi domnul consilier Stoica Alin Sebastian. 

D-na  preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 8 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi. 

D-na  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 14 consilieri 

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 50 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

11.03.2015  privind prelungirea contractului de închiriere nr. 15873/14.11.2012 încheiat între 

oraşul Ocna Mureş, în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de 

locatar-chiriaş, obiectul contractului fiind închirierea apartamentului nr. 7, str. Colonia 

Monchim, nr 12, bl.7AB-73-ANL, cu încă 1 an, începând cu  data de 01.04.2015, chiria lunară 

fiind de  237,40 lei. 

D-na  preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 9 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi. 

D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, 

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 51 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

11.03.2015 privind repartizarea excedentului anului 2014 la Bugetul de finanţare 

nerambursabilă (Mecanismul SEE) în valoare de 179274,57 lei, cap 68.08 ,,Asistenţa socială”. 

D-na  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 10 de 

pe ordinea de zi.   
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Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi. 

D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi,  14 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  

Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena,  

adoptându-se astfel Hotărârea nr. 52 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 

11.03.2015 privind modificarea şi completarea Acordului de parteneriat privind Proiectul 

147680 cu titlul ,,Economia socială-şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe 

piaţa muncii” încheiat în baza HCLOM nr 201 din 14.10.2014, forma finală a acordului fiind 

cea cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta. 

D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 11 de pe 

ordinea de zi.   

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi. 

Dl primar: trebuie ca un consilier să facă parte din comisia de evaluare şi selecţie a propunerilor de 

proiecte ce vor fi depuse pentru finanţare în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local 

aprobat prin HCLOM nr 226/19.12.2013. 

Domnul Aron Marin îl propune ca să facă parte din acestă comisie pe  domnul consilier Leahu Ioan 

Mircea. 

D-na preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Aron Marin, ca din acestă 

comisie să facă parte domnul consilier Leahu Ioan Mircea, 13 consilieri votează pentru şi anume: 

Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana,  

Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian,  Cociş Dorin, 

Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena.  

D-na preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi,  13 consilieri 

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Herţeg Horea, Ispas Aurel 

Costică, Jurj Claudia Daciana,  Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,  Stănescu Vasile, Stoica 

Alin Sebastian,  Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, nu votează Leahu Ioan 

Mircea, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 53 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data 

de 11.03.2015 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile 

aferent anului 2015 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes local aprobat prin HCLOM nr 226/19.12.2013.  

Dl secretar: în 06.03.2015 s-a pronunţat deschiderea procedurii falimentului societăţii S.C PREGO 

S.A Ocna Mureş. 

Dl secretar: Societatea Naţională a Sării şi-a retras acţiunea împotriva noastră de la Tribunalul Alba 

pentru anularea HCLOM nr 33/1998. 

Şedinţa se incheie la ora 18,05.  

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                                                        p. Secretar oraş, 

Prof. Jurj Claudia Daciana                                                                                  jr. Pandor Nicuşor 

 

 

 

                                                                    Întocmit,  

                                                               Ec. Tiuca Orian Mihaela 

 

 

Red/Dact:T.O.M 
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