
     
Nr. 1159/18.02.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 18.02.2022 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava 

 
         Şedinţa începe la orele 11 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei extraordinare din data de 18.02.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 29/14.02.2022 emisă de domnul primar al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, se face de 
către domnul consilier local Alexandru Raia, decanul de vârstă, care informează plenul că este 
întrunit cvorumul, astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
          În continuare, secretarul comunei, face prezenţa consilierilor, constatând că sunt prezenţi toți 
cei treisprezece consilieri locali în funcție. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 18.02.2022 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul 
comunei, domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar contabil și doamna Elena 
Smaranda Lehaci – secretarul general al comunei.  

     Domnul consilier local Erhan Constantin  – președintele de ședință dă cuvântul domnului Ioan 
– Bogdan Codreanu – primarul comunei, pentru a supune atenţiei Consiliului Local al comunei 
Pojorâta, proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 01.02.2022. 
Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, 
înregistrat la nr. 805/03.02.2022. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 
dezvoltare pe trimestrul IV 2021, înregistrat la nr. 808/03.02.2022; 

4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere 
și recondiționare a iluminatului public, prin achiziție directă, în limita sumei de 50.000 lei, 
înregistrat la nr. 933/09.02.2022. 

5. Proiect de hotărâre privind includerea în fondul forestier al comunei Pojorâta a unor suprafețe 
de pășuni împădurite și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic, înregistrat la nr. 
1072/15.02.2022. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local  Pojorâta care va avea 
calitatea de membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 
din comuna Pojorâta, județul Suceava , înregistrat la nr. 1067/15.02.2022. 

7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de 
evaluare a secretarului general al comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 930/09.02.2022. 

8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării la căminul 
cultural din satul Valea Putnei a unui număr de 6 camere de supraveghere cu echipamentele 
aferente, în limita sumei de 9.000 lei, înregistrat la nr. 825/03.02.2022 

9. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru aprobarea achiziţionării unui vehicul 
autoutilitar nou pentru deservirea Primăriei Comunei Pojorâta, judeţul Suceava, în limita sumei de 

110.000 lei, înregistrat la nr. 899/07.02.2022 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii străzilor din satul Pojorâta și din satul Valea Putnei 
din comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 134/07.01.2022. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al satului Pojorâta și al satului Valea 
Putnei din comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 1114/16.02.2022. 

12. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

   Se supune la vot proiectul ordinii de zi  şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa ordinară din 
01.02.2022 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință întreabă Consiliul Local 
dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal. 
       Nefiind discuţii, modificări sau completări de făcut se supune la vot procesul verbal din data de 
01.02.2022.  
     Cine este pentru? 

    Cine este împotrivă?  
    Cine se abţine? 
    Se aprobă cu unanimitate de voturi.   

       Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr. 805/05.02.2022. 
Inițiator  -  primarul comunei.  

    Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 806/03.02.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 805/03.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.807/03.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 1121/17.02.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr. 805/05.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei                                  
Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 
2021, înregistrat la nr. 808/03.02.2022; 

    Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 809/03.02.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 808/03.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.810/03.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 1122/17.02.2022, preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 2021, înregistrat la nr. 
808/03.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre 
demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere și recondiționare a iluminatului 
public, prin achiziție directă, în limita sumei de 50.000 lei, înregistrat la nr. 933/09.02.2022. Inițiator  -  
primarul comunei. 

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 934/09.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 933/09.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.935/09.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1123/17.02.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1124/17.02.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în 
vederea achiziționării serviciului de întreținere și recondiționare a iluminatului public, prin achiziție 
directă, în limita sumei de 50.000 lei, înregistrat la nr. 933/09.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
includerea în fondul forestier al comunei Pojorâta a unor suprafețe de pășuni împădurite și 
aprobarea întocmirii unui amenajament silvic, înregistrat la nr. 1072/15.02.2022. Inițiator  -  primarul 
comunei. 

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1073/15.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1072/15.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1074/15.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 1126/17.02.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social - culturale, 
culte, protecție copii înregistrat la nr. 1127/17.02.2022, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la 
nr. 1128/17.02.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind includerea în fondul 
forestier al comunei Pojorâta a unor suprafețe de pășuni împădurite și aprobarea întocmirii unui 
amenajament silvic, înregistrat la nr. 1072/15.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

      Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
desemnarea unui reprezentant al consiliului local  Pojorâta care va avea calitatea de membru în 
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 
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director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din comuna Pojorâta, județul 
Suceava , înregistrat la nr. 1067/15.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1068/15.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1067/15.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1069/15.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile OMEC 3026/2022, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1129/17.02.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social - culturale, culte, protecție copii înregistrat la nr. 1130/17.02.2022, precum și 
de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 1131/17.02.2022  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al consiliului local  Pojorâta care va avea calitatea de membru în comisia de evaluare a 
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din comuna Pojorâta, județul Suceava , înregistrat la nr. 
1067/15.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

      Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
nominalizarea Consiliului local în comisia de evaluare a secretarului general al comunei Pojorâta, 
înregistrat nr. 930/09.02.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 931/09.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 930/09.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.932/09.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1132/17.02.2022  - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind nominalizarea Consiliului local 
în comisia de evaluare a secretarului general al comunei Pojorâta, înregistrat nr. 930/09.02.2022. 
Inițiator  -  primarul comunei.  

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

      Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 

demararea procedurii în vederea achiziționării și montării la căminul cultural din satul Valea Putnei 
a unui număr de 6 camere de supraveghere cu echipamentele aferente, în limita sumei de 9.000 
lei, înregistrat la nr. 825/03.02.2022 Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 826/03.02.2022, proiectul de 
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hotărâre înregistrat la nr. 825/03.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.827/03.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1134/17.02.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1135/17.02.2022  - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în 
vederea achiziționării și montării la căminul cultural din satul Valea Putnei a unui număr de 6 
camere de supraveghere cu echipamentele aferente, în limita sumei de 9.000 lei, înregistrat la nr. 
825/03.02.2022 Inițiator  -  primarul comunei.  

       Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
demararea procedurii pentru aprobarea achiziţionării unui vehicul autoutilitar nou pentru deservirea 

Primăriei Comunei Pojorâta, judeţul Suceava, în limita sumei de 110.000 lei, înregistrat la nr. 
899/07.02.2022  Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 900/07.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.899/07.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.901/07.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1134/17.02.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1135/17.02.2022  - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurii pentru 
aprobarea achiziţionării unui vehicul autoutilitar nou pentru deservirea Primăriei Comunei Pojorâta, judeţul 

Suceava, în limita sumei de 110.000 lei, înregistrat la nr. 899/07.02.2022  Inițiator  -  primarul comunei.                                       
Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă?  
 Cine se abţine? 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
aprobarea denumirii străzilor din satul Pojorâta și din satul Valea Putnei din comuna Pojorâta, județul 
Suceava, înregistrat la nr. 134/07.01.2022. 

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 135/07.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.134/07.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.136/07.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile legii nr. 7/1996, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
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urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1139/17.02.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social - culturale, culte, protecție copii înregistrat la nr. 1140/17.02.2022, precum și 
de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 1141/17.02.2022  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 
          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii străzilor 
din satul Pojorâta și din satul Valea Putnei din comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 
134/07.01.2022. 

Cine este pentru? 
 Cine este împotrivă?  
 Cine se abţine? 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
aprobarea nomenclatorului stradal al satului Pojorâta și al satului Valea Putnei din comuna Pojorâta, 
județul Suceava, înregistrat la nr. 1114/16.02.2022. 

          Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 115/16.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1114/16.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1116/16.02.2022. 

       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile legii nr. 7/1996, prevederile HGR 777/2016, de avizul 
comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, 
înregistrat la nr. 1145/17.02.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, activități social - culturale, culte, protecție copii înregistrat la nr. 1146/17.02.2022, 
precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1147/17.02.2022  - preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului 
stradal al satului Pojorâta și al satului Valea Putnei din comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la 
nr. 1114/16.02.2022. 

Cine este pentru? 
 Cine este împotrivă?  
 Cine se abţine? 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

        Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, domnilor consilieri li s-a adus la cunoștință raportul de 
activitate al viceprimarului comunei Pojorâta. 

         Menționăm faptul că prevederile art.141 din OUG 57/2019 au fost respectate întocmai și 
comisiile de specialitate au deliberat cu respectarea cvorumului prevăzut de lege. 
        Domnul consilier local Constantin Erhan - preşedintele de şedinţă, constatând că nu mai sunt 
probleme în discuţie, mulţumeşte domnilor consilieri locali pentru participare şi declară închise 
lucrările şedinţei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
          Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
          Şedinţa se încheie la orele  14 25. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Constantin ERHAN                                               Elena Smaranda LEHACI  


