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Centrul de InformaŃii pentru CetăŃeni
Nr. 78213 / 28.08.2013

AN U N ł
Aducem la cunoştinŃa publicului

PROCESUL VERBAL
AL ŞEDINłEI ORDINARE DIN DATA DE 26.08.2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

FM.14.CIC.01/27.07.2009

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
incheiat astazi, 26 august 2013 in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iasi
Sunt prezenti urmatorii consilieri:
1.
ANTIPA GABRIELA
2.
AUR MARIUS CATALIN
3.
AXINIA CONSTANTIN
4.
BEJAN VICTOR
5.
BIRHALA CONSTANTIN
6.
BOCA ADRIAN FLORIN
7.
BOISTEANU PAUL CORNELIU
8.
BULGARIU CATALIN
9.
CHIRICA MIHAI
10.
GAVRILA CAMELIA
11.
GRIGORE GABRIEL
12.
HARABAGIU GABRIEL
13.
LEONTE CONSTANTIN
14.
MATASARU PETRE DANIEL
15.
MELENCIUC GEORGIANA
16.
NEDELCU VLAD NICOLAE
17.
NAVODARU LAURENTIU
18.
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
19.
PREDA ANCA
20.
RUDNIC ERICA
21.
SANDU VASILE
22.
SCRIPCARU CALIN
23.
VRANCEANU SIMONA ELENA
Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi, domnul Mihai Chirica - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana
Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi,
presa locala.
Lucrarile sedintei incep la orele 12,00, sunt conduse de doamna Vranceanu Simona Elena si sunt
inregistrate audio si video.
Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 830 din data de 20
august 2013, completată prin Dispoziţia nr. 897/21.08.2013 avand urmatoarele proiecte inscrise
pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi,
pentru anul 2013;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi pentru anul 2013;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor-cadru de realizare a serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iaşi;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipalităţii ieşene la proiectul European
“CASCADE” (Cities Exchanging On Local Energy Leadership) finanţat prin programul Energie
Inteligentă-Europa (Intelligent Energy Europe);
5. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 236
alin. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IAŞI, ZONA VLĂDICENI T140,
număr cadastral 15915, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi-construire locuinţe şi
funcţiuni complementare pe teren proprietate privată persoane fizice;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IAŞI, ZONA VLĂDICENI T141,
întocmit pentru extindere intravilan municipiul Iaşi-construire complex ecumenic şi cimitir Mănăstirea
Vlădiceni pe teren proprietate privată persoană juridică;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu de 350
euro/lună“, a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente;
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Iaşi nr. 124/30.04.2013.
Completare – dispoziţie nr. 897/21.08.2013
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi al Statului de Funcţii la “Editura
Junimea Iaşi”.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Buna dimineata doamnelor si domnilor. Deschidem sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost
convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 830 din data de 20 august 2013, completata
prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 897 din data de 21 august 2013.Sedinta se desfasoara
legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri: domnul Anghel Ficu, domnul Danga Marius Sorin,
domnul Surdu Gabriel Mihai, domnul Trandafirescu Sorin. Va supun aprobarii procesele verbale ale
sedintei ordinare a Consiliului Local din data 31.07.2013 si a sedintei extraordinare a Consiliului Local
din data de 08.08.2013. Doamna presedinte, va rog.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumesc. Buna dimineata. Stimate doamne consilieri si stimati domni consilieri este randul
interpelarilor. Va rog. Va rog, domnule consilier Grigore.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Doua intrebari am catre dumneavoastra, una este o reinnoire a unei mai vechi solicitari de a ni se
furniza noua consilierilor, suma de bani pe care a cheltuit-o Consiliul Local cu clubul de fotbal in anul
precedent si deasemenea, daca se poate o lista a spatiilor care se afla in administrarea SC Fotbal SA
si cu ce randament au fost ele utilizate. O a doua intrebare este legata de terasele din Iaşi care vad ca
au aparut si e foarte bine ca dau un aer pitoresc orasului, vreau sa stiu daca se are in vedere
elaborarea unui regulament pentru functionarea acestor terase, pentru ca in Piata Unirii, de exemplu, in
dreptul magazinului Nichi este o terasa care a ocupat practic intreg spatiu al trotuarului, chiar langa
fosta cofetarie Amandina, iar intr-o alta ordine de idei, vreau sa intreb daca se cunoaste care este
stadiul, din punct de vedere al legalitatii al existentei teraselor din Tudor Vladimiresc, ma refer la cele
care sunt amplasate pe fostul spatiu verde din fata librariei de la T17. Am vazut ca au avut loc acolo
mai recent niste evenimente mai putin placute si vreau sa stiu daca din punct de vedere legal acele
terase sunt amplasate legal acolo, functioneaza conform legii si daca se afla pe terenul Primariei sau al
Institutului Politehnic, oricum, din orice punct de vedere cred ca exista si un aviz al primariei care se da
in legatura cu ele. Multumesc tare mult.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Mai avem alte interpelari? Va multumesc, domnule consilier.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Eliberarea autorizatiilor de functionare pentru terase se face pe baza regulamentului de organizare si
functionare a biroului de avizare a acestei activitati, in general se are in vedere neobstructionarea
trotuarului. Pentru cel din fata la fosta cofetarie Amandina, ne vom deplasa sa vedem exact de ce nu a
lasat, el prin obligatia contractuala care o are fata de Primaria Municipiului Iasi este, sa spunem, ma
repet, obligat sa lase toate caile de acces, atat cele publice cat cele spre blocurile de locuinta, daca ele
exista acolo si vom verifica. In Tudor Vladimirescu, in fata la caminul T17, acel complex care s-a
construit pe baza autorizatiei de construire eliberata de Primaria Municipiului Iasi, cred ca prin 1998, pe
un teren care a apartinut Municipiului Iasi si care a fost cedat Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi la
vremea respectiva, pe o suprafata de aproape 1800 sau 2000 de mp.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Fac mentiunea asta pentru ca acolo am vazut ca se ocupa trotuarul din ce in ce mai mult, s-a extins
una dintre terase, cea care e chiar vis-à-vis de Facultatea de Chimie, s-a extins mai intai printr-o
constructie temporara care vine practic pana in mijlocul trotuarului.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Toate terasele de pe partea stanga a bulevardului, sensul de mers dinspre Tudor Vladimirescu spre
Bucsinescu, sunt doar cu avizul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Va referiti la cele dinspre Facultatea de Chimie?
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Cele dinspre Facultatea de Chimie.
Domnul consilier Grigore Gabriel
Eu ma refer la cele de vis-à-vis care s-au extins pe trotuar mult dincolo, dupa parerea mea, de terenul
care apartine Institutului Politehnic.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Vom verifica impreuna cu colegii de la Disciplina in Constructii, daca au facut aceasta extindere.
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Lista spatiilor date in administrarea SC Fotbal SA face obiectul hotararilor de consiliu local si poate fi
studiata ca orice document public, iar in executia bugetara pe anul 2012 s-au transmis fiecare
cheltuiala ce s-a intamplat pe fiecare capitol bugetar. E adevarat executie pe care nu ati votat-o, dar
acolo se puteau regasi toate sumele asa cum s-au consumat pe parcursul bugetului 2012.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Supun la vot ordinea de zi cu cele doua proiecte ce completeaza prezenta ordine de zi.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate ordinea de zi a fost votata. Va multumesc.
Supun votului primul proiect al ordinii de zi.
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi,
pentru anul 2013;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi pentru anul 2013;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor-cadru de realizare a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iaşi;
Cine este pentru?
Interventii, va rog.
Doamna consilier Preda Anca
Constat ca din toata documentatia depusa in dezbaterea acestui proiect, nu avem chiar expunerea de
motive a Primarului Municipiului Iasi, as vrea sa stiu daca este o pura intamplare? Daca nu ne
asumam? Sau poate ca nu exista suficiente motive sa expunem pentru ce facem aceasta delegare? Va
multumesc.
Doamna Denisa Liliana Ionascu - Secretar Municipiul Iasi
Expunerea de motive exista semnata la materialul original
Doamna consilier Preda Anca
Important sa o avem atasata la dosar, dar daca tot vorbim despre expunerea de motive, poate o sa ne
spuna domnul Primar ce a scris acolo.
Ar fi frumos sa ne dea explicatiile de rigoare ca de asta...
Domnul primar Nichita Gheorghe
V-ati bronzat frumos.
Doamna consilier Preda Anca
Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Vad ca astazi sunteti intr-o aureola mai speciala, nu fiti asa rautacioasa ca nu va sta bine, e pacat de
bronz. In a doua ordine de idei, expunerea de motive exista, e la mapa, puteti sa o consultati si daca
stiti sa o cititi o sa intelegeti ceva din ea, iar daca nu stiti sa cititi atunci e mai greu. Deci ea exista ca
document la mapa. Daca dumneavoastra credeti ca primarul trebuie sa va faca dumneavoastra mapa
si sa v-o pregateasca, va inselati. Aveti sedinte de comisii, iar in sedintele de comisii puteti cere toate
explicatiile vis-à-vis de materiale care sunt expuse. Deci sa nu cofundam lucrurile, primarul nu este in
subordinea dumneavoastra.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Avem si alte interventii la acest punct? Supun votului dumneavoastra prezentul punct de pe ordinea de
zi.
Cine este pentru?
Voturi impotriva? 2 voturi impotriva.
Abtineri? 4 voturi care arata o retinere fata de acest proiect de pe ordinea de zi.
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Prezentul proiect de hotarare s-a adoptat. Va multumesc.
Proiect nr. 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipalităţii ieşene la proiectul European
“CASCADE” (Cities Exchanging On Local Energy Leadership) finanţat prin programul Energie
Inteligentă-Europa (Intelligent Energy Europe);
Interventii? Supun votului dumneavoastra prezentul proiect.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost aprobat.
Proiect nr. 5
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 236 alin.
8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1;
Interventii?
Cine voteaza pentru acest proiect?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IAŞI, ZONA VLĂDICENI T140, număr
cadastral 15915, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi-construire locuinţe şi funcţiuni
complementare pe teren proprietate privată persoane fizice;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IAŞI, ZONA VLĂDICENI T141,
întocmit pentru extindere intravilan municipiul Iaşi-construire complex ecumenic şi cimitir Mănăstirea
Vlădiceni pe teren proprietate privată persoană juridică;
Interventii?
Voturi pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat. Va multumesc.
Proiect nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică
a blocurilor de locuinţe din Municipiul Iaşi pentru familiile cu un venit mediu de 350 euro/lună“, a cererii
de finanţare şi a cheltuielilor aferente;
Interventii?
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Proiect nr. 9
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
nr. 124/30.04.2013.
Proiectul este supus votului dumneavoastra, nu inainte insa de a aveaLde a avea de precizat un
amendament pe care il va mentionaLne-am edificat intre timp. Avem si alte interventii?
Supun votului dumneavoastra prezentul proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
In unanimitate proiectul de hotarare a fost votat.
Va propun in cele ce urmeaza votului dumneavoastra ordinea de zi in completare.
Completare – dispoziţie nr. 897/21.08.2013
Proiect nr. 1
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2013;
Interventii?
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Domnul viceprimar Chirica Mihai
Am sa imi permit sa fac o propunere de modificare a acestui proiect de hotarare, in sensul ca la Casa
de Cultura “Mihai Ursachi” s-a constatat din analiza facuta in anii precedenti, inclusiv iarna care tocmai
a trecut, consum foarte mare de energie termica din cauza ineficientei centralei termice, motiv pentru
care coexistand acolo si doua institutii, Muzeul Eminescu si Casa de Cultura a Consiliului Local al
Muncipiului Iasi, propunem modernizarea sistemului termic de la Casa de Cultura prin introducerea a
doua cazane termice, valoarea investitiei este 20000 de lei iar sursa estimata de catre noi ar fi din
fondul de rezerva al bugetului pe anul 2013.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va rog, domnule consilier Matasaru.
Domnul consilier Matasaru Petre Daniel
O scurta observatie pentru ca am discutat si in comisie, apropo de veniturile din cotele defalcate din
impozitul de venit, faptul ca avem 1 milion si jumatate de lei bani in plus, sunt trei cauze posibile: una
este cresterea venitului, a doua este pentru cetatenii municipiului Iasi, a doua este cresterea numarului
de locuri de munca din municipiul Iasi si cea de a treia – imbunatatirea colectarii. Eu zic ca sunt trei
aspecte care tin si de buna guvernare si sunt trei aspecte care merita subliniate, producand efecte
pozitive pentru comunitatea ieseana si pentru locuitorii municipiului Iasi.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Va multumesc. Sunt si alte interventii?
Cu amendamentul precizat de domnul viceprimar Mihai Chirica, supun votului dumneavoastra
prezentul proiect de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri?
Cu doua abtineri, prezentul proiect de hotarare a fost votat.
Ultimul proiect de hotarare de pe ordinea de zi in completare de la aceasta sedinta ordinara, il supun
votului dumneavoastra.
Proiect nr. 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi al Statului de Funcţii la “Editura
Junimea Iaşi”.
Interventii? Va rog, domnule consilier Marius Ostaficiuc.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Da, multumesc. Analizand materialele de la mapa in sedintele reunite ale comisiilor noastre, s-a vazut
ca in Ordonanta 77/2013 doamna director Simona Modreanu ocupa functia de director adjunct, noi
propunem ca toate posturile care vor fi modificate conform organigramei, cat si posturile vacante cat si
postul doamnei director sa fie scoase la consurs in conditiile legii.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumesc. Alte interventii? Va rog, domnule consilier Boca.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Si eu as dori sa intreb daca avem in vedere aprobarea modificarii organigramei, lipseste de la mapa, eu
nu am identificat, un raport de activitate al „Editurii Junimea”.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Raportul de activitate de care vorbiti dumneavoastra nu este depus la mapa noastra a consilierilor
avand in vedere ca prin prezentul proiect de hotarare nu este necesar includerea unui asemenea raport
care sa justifice schimbarea organigramei.
Domnul consilier Boca Adrian Florin
Mie mi s-ar fi parut normal sa il vedem si noi consilierii pentru ca pana la urma votam modificarea
organigramei.
Domnul viceprimar Chirica Mihai
Intr-adevar din punct de vedere al structurii proiectului de hotarare nu este oligatoriu dar este necesar,
pentru ca e o activitate finantata in totalitate de catre bugetul local al municipiului Iasi si vrem sa stim si
noi in detaliu ce se intampla acolo si cerem in aceasta maniera in plenul Consiliului Local sa fie
prezentat in sedinta urmatoare, inclusiv cu observatia domnului consilier Ostaficiuc. Multumesc.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Cu precizarile realizate de domnii consilieri si de domnul viceprimar Mihai Chirica, supun votului
dumneavoastra prezentul proiect de hotarare.
Domnul primar Nichita Gheorghe
O rugaminte la dumneavoastra, daca imi permiteti, cred ca daca se discuta de asemenea rapoarte,
trebuie sa faca toata lumea raport, nu numai aceasta directie, tot ce inseamna cultura, mai ales ca ne
pregatim cu fundatia care deja a luat fiinta, de Capitala Culturala Europeana sa centralizam
evenimentele culturale, sa le sistematizam pentru intocmirea documentatiei si sa le finantam cu
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prioritate si in acest sens cred ca rapoartele de activitate ale celor trei institutii de cultura sunt absolut
necesare pentru ca mai departe sa vedem din aceste rapoarte ce putem prelua pentru a sustine in
viitor ca si capitala culturala europeana. Deci rog directia de specilitate si viceprimarul care se ocupa sa
ceara rapoarte de activitate pentru o sedinta ulterioare si eventual o informare a consilierilor si, de ce
nu, aceste rapoarte sa merga la Fundatia „Iasi Capitala Europeana” pentru a putea fi analizate si pentru
a putea fi mai departe identificate actiunile care trebuiesc sustinute.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Mutumim pentru precizarile facute. Supun votului dumneavoastra proiectul de hotarare.
Cine este pentru?
Voturi impotriva?
Abtineri? O abtinere.
Proiectul de hotarare a fost votat.
Va multumesc pentru prezenta de astazi. Nu as vrea sa incheiem sedinta inainte de L Va rog,
domnule consilier.
Domnul consilier Axinia Constantin
Sa facem o precizare: am dori ca sedintele de comisii sa se desfasoare, nu in ziua sedintei, macar cu
doua, trei zile inainte. Ma auziti acum, nu? Am dori, reiau fraza, am dori ca sedintele de comisii sa se
desfasoare cu doua, trei zile inainte de sedinta pentru ca sunt proiecte care trebuie totusi citite,
analizate si mai sunt si amendamente care pot fi depuse intr-un termen, ma refer pentru ca am tacut,
ma refer la programul cadru al transportului public in municipiul Iasi care putea fi analizat cu cateva zile
inainte si nu in ziua in care s-a desfasurat sedinta. Multumesc.
Domnul primar Nichita Gheorghe
Dar daca tot faceti aceasta mentiune, vreau sa va spun ca primaria a incercat sa lucreze in functie de
programul consilierilor. Am tinut legatura cu dumneavoastra permanent prin secretariat sa vedem cine
este disponibil in aceasta vara, foarte multi au fost plecati in concedii s.a.m.d. Materialul la care
dumneavoastra faceti referire astazi a fost prezentat miercurea trecuta in conferinta de presa, deci de
miercuri pana luni cred ca sunt mai mult de trei zile si materialul era intocmit la data de miercuri
saptamana trecuta cand a fost prezentat presei. A fost si in dezbatere publica 30 de zile, deci
rugamintea mea, sunt de acord sa fiti contructivi si sa discutam cu secretariatul sa fie mai operativ
pentru dumneavoastra dar atunci cand sunt si argumente, de data asta nu sunt argumente decat
pentru a consemna presa ceva ce nu e realitate. Deci ati avut materialul, a fost in dezbatere publica,
sunt materiale care stau 30 de zile pe site-ul primariei special pentru a fi consultate, pentru a fi
dezbatute, atunci cum sa mai spunem ca nu stau la comisii 3 zile. Haideti sa incercam sa ne
armonizam pentru ca partea constructiva o preiau asa cum trebuie de la dumenavoastra ca sugestie,
dar numai ca ea trebuie sa fie si cu baza reala.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Domnul Marius Ostaficiuc, va rog.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius
Domnul consilier stie foarte bine ca la celelalte sedinte au fost comisii sustinute cu doua, trei zile
inainte. In aceasta luna a fost o exceptie asa cum preciza foarte bine si domnul primar, iar ca o
completare ca sa ii zicem asa, secretarul municipiului Iasi nu pune sedintele de comisie, nu propune
sedintele de comisii, propun presedintii de comisii, colegii dumneavoastra si de fiecare data s-a tinut
cont de aceasta prevedere.
Domnul consilier Axinia Constantin
Stimate coleg, stiti ca luna trecuta tot cu o zi inainte a fost si acum doua luni tot cu o zi inainte a fost.
Doamna consilier Vranceanu Simona Elena – presedinte de sedinta
Multumesc pentru prezenta la sedinta de astazi si in aceasta dupa-amiaza la ora 17 suntem invitati de
domnul Adi Cristi la expozitia „In gradina la Mihai” ce va avea loc la Casa de Cultura „Mihai Ursachi”.
Va multumesc foarte mult.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VRANCEANU SIMONA ELENA

SECRETAR
DENISA LILIANA IONASCU
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