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Proces verbal, 

Încheiat cu prilejul desfăşurării 
 şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 

 din data de 31 octombrie 2016 
 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din 
totalul de 11, domnul Marulă Petru Pavel, fiind absent motivat, şedinţa este legal 
constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul 
oraşului Solca, domnul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca, 
domnul Hariton Corneliu, cetăţean din oraşul Solca, domnul Costel Drăgoi pentru 
înregistrarea şedinţei în format electronic şi Gabriela Colţun pentru redactarea 
procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a 
fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 201 din 25 octombrie  
2016, Dispoziţie ce a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare pe panoul de 
afişaj al Primăriei oraşului Solca, încheindu-se în acest sens un Proces verbal de 
afişare înregistrat sub nr.5864 din 25.10.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5865 
din 25.10.2016. 
 Conform HCL Solca nr. 64/30.09.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna 
octombrie  2016, doamna  consilier Doina Covaliu a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Doina Covaliu, luându-şi locul la prezidiul lucrărilor 
şedinţei,  mulţumeşte d-nilor consilieri pentru încrederea acordată, se angajează să 
conducă lucrările şedinţei cu respectarea întocmai a Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare, şi invită pe d-nul primar să prezinte  proiectul ordinii de 
zi. 
 D-nul primar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a 
Consiliului Local nr.201  din  25 octombrie 2016, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal 
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 
Solca din data de 30 septembrie 2016  şi a procesului verbal încheiat cu prilejul 
desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 14 
octombrie 2016.  



       Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2016.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unei comisii de 
specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a 
unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru 
anul 2017.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 
Balan Vasile, domiciliat în localitatea Comăneşti, judeţul Bacău, strada Aleea 
Parcului, bl. D11, sc.A, ap.10, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
5649/13.10.2016.  
    Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
  7. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită 
suplimentarea acesteia cu un punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot, ordinea de zi cu modificarea adusă este votată cu unanimitate 
de voturi.  
 Având în vedere că în sala de şedinţe este prezent domnul Hariton Corneliu, 
doamna consilier Doina Covaliu, preşedinte de şedinţă, propune  discutarea 
problemelor domnului Hariton Corneliu. 
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea doamnei preşedinte, 
domnul Hariton este invitat să-şi prezinte doleanţele. 
 Domnul Cornel Hariton se aratată nemulţumit precum Parlamentul a cerut 
bani europeni pentru irigaţii, că irigaţii au fost şi s-au distrus, iar Uniunea 
Europeană ar trebui să nu trimită bani. Mai spune că în Solca, pe timpul lui 
Ceauşescu a lucrat la canalizare, că a fost şi staţie de epurare, însă s-au distrus 
toate, la blocuri a fost centrală termică care s-a vândut şi nu trebuia să se vândă, că 
Arborea a avut echipă de fotbal şi că a vrut să închirieze stadionul, însă Primăria 
nu a vrut, că s-a pus pavaj cu echipa lui Lupăşteanu Mircea fără autorizaţie şi că 
trebuia să se pună pavaj cu o echipă de profesionişti, să dea nivelul la fel cum s-a 
dat în faţa casei domnului Bahan, că a fost la Bucureşti  la Guvernul României, la 
Avocatul Poporului şi la ALDE, deoarece domnul Bahan i-a spus să-l dea jos pe 
“hoţul” de Ţăranu, iar pe partea cealaltă la votat, lucru care nu i se pare frumos 



ceea ce a făcut Bahan şi de aceea a făcut înscris şi la ALDE la Bucureşti, că l-a 
contactat pe domnul Băişanu întrucât  a vrut să-i spună că i-a plăcut afirmaţia sa, 
precum PNL este o stână de berbeci din Solca, însă acesta i-a înschis telefonul. 
Ameninţă că săptămâna viitoare va merge la DNA şi va spune tot ce ştie, iar restul, 
să aibă grijă că sunt oameni periculoşi. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată nemulţumit de acuzaţiile aduse 
de domnul Hariton, subliniind faptul că ar trebui să se înţeleagă precum, campania 
electoral este una, iar votul este liber, iar el a votat cu cine a vrut. Mai spune că 
domnul Hariton a vândut tot pământul şi acum vine şi cerşeşte la Primărie, iar data 
viitoare îl va întreba pe domnul secretar dacă l-a convocat şi pe Hariton la şedinţă 
pentru a şti dinainte ca el să nu vină. Totodată se adresează domnului Hariton  să 
nu creadă că i se va accepta să vină să ameninţe pe toată lumea, întrucât el are 
libertatea să voteze cu cine vrea, iar dacă i se dă curs unui asemenea om, ar trebui 
să-l facă membru de partid. 
 Domnul Hariton părăseşte sala.   
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că n-ar trebui de susţinut Hariton 
care este împotriva tuturor, chiar şi al preotului. 
 Domnul Hariton, revine în sală iritat, adresează injurii domnului consilier 
Bahan, spunând că n-ar trebui să-l susţină pe preot, că acesta nu se poate numi 
preot, deoarece nu a lăsat un preot s-o înmormânteze pe doamna Romaniuc, fiind 
dorinţa acesteia, acuzându-l totodată pe domnul Ţăranu Hofnăr Valeruţ care era 
primar atunci când el a vrut să-l scoată pe preot din oraş, precum şi-ar fi trimis 
oameni din primărie să vozete pentru el, şi părăseşte sala.  
 Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea 
spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 30 septembrie 
2016  şi a procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a 
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 14 octombrie 2016. 
 D-nul secretar, luând cuvântul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor  verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţa de 
comisie, şi cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă sunt 
modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesele  verbale  întocmite, se supun la vot 
şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar informează plenul că urmare unor adrese primite de la 
Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava, pentru a evita conflictul de interese, 
consilierii în cauză vor trebui să părăsească sala în momentul supunerii spre 
dezbatere a actului normativ ce-i vizează, întrucât nu au voie să delibereze, 
subliniind faptul că astăzi nu este cazul. 
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul 
Suceava, pentru luna noiembrie 2016. 
 
  



La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de 
motive şi proiectul de hotărâre. 

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Raportul Comisiei pentru  administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului 
şi urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca domnul  
consilier Gheorghe Ghinghiloschi să fie preşedinte de şedinţă, în luna noiembrie. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea Comisiei pentru  
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism ca domnul consilier 
Gheorghe Ghinghiloschi să fie preşedinte de şedinţă, în luna noiembrie şi se 
votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al oraşului Solca.  
 Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 

Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei şi 
consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului 
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017. 
 Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 

Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei şi 
consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul primar întreabă plenul dacă sunt propuneri pentru reducere sau 
suplimentare. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
  Domnul secretar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi 
informează plenul, că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat urmare Procesului 
verbal încheiat de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului, formată din: 
domnul viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr – preşedinte, doamna Isabella Lungu – 
secretar şi membrii: doamna Lenuţa Vasiloschi – referent sp. urbanism, doamna 
Maria Apetroaiei – consilier local şi domnul Florin Daniel Romaniuc – consilier 
local. 



 De asemenea mai informează, că au fost depuse patru solicitări pentru un 
singur lot de teren, şi datorită acestui fapt, comisia a stabilit ca şi criteriu 
suplimentar legislaţiei în vigoare, să se acorde unei familii.  
 Astfel, domnul Aiacoboaie Cristinel, îndeplineşte condiţiile legale, însă este 
necăsătorit, familia domnului Volovaci Ioan, nu îndeplineşte condiţiile legale, 
motivat de faptul că deţine imobil în proprietate în comuna Poieni Solca, familia 
domnului Apachiţei Ionel, nu îndeplineşte condiţiile legale, motivat de faptul că 
este coproprietar la locuinţa mamei Apachiţei Elena şi familia domnului Paraşciuc 
Mihai Ilie, îndeplineşte atât condiţiile legale cât şi criteriul stabilit de comisie, fapt 
pentru care comisia a propus atribuirea lotului de teren în suprafaţă de 400 mp, 
familiei domnului Paraşciuc Mihai Ilie.     

Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei şi 
consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 

Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016. 

Domnul secretar prezintă raportul, expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre. 

Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Elena Repciuc spune că apreciază, că s-au repartizat 
30000 lei pentru sărbători, dar ar trebui de gândit şi la Căminul pentru Persoane 
Vârstnice, întrucât pentru luna decembrie nu au asigurate salariile şi nici căldura, 
iar suma de 30000 lei reprezintă asigurarea căldurii pentru două luni. 

Încheie spunând precum căminul este în subordinea Consiliului Local, iar 
dacă nu este posibilitate de susţinere, solicită iniţierea unui proiect de hotărâre 
pentru închidere. 

Domnul primar spune că nu este vorba de închiderea căminului, ci de mers 
la Consiliul Judeţean pentru preluarea acestuia. 

Doamna consilier Elena Repciuc afirmă precum Consiliul Judeţean nu va lua 
nici o hotărâre până-n ianuarie 2017. 

Domnul primar se adresează doamnei Elena Repciuc precum este în 
necunoştinţă de cauză şi ceea ce ştie, ştie din discuţiile avute în biroul dumnealui, 
întrebându-l totodată pe domnul viceprimar ce părere are de situaţia căminului, 
întrucât împreună au fost în audienţă la domnul preşedinte. 

Domnul viceprimar spune că în perioada exercitării exerciţiului bugetar, mai 
ales la sfârşit de an, Consiliul Judeţean nu va prelua căminul şi că trebuie de căutat 
o soluţie pentru două-trei luni.  

Domnul primar susţine să se meargă din nou la Consiliul Judeţean poate se 
rezolvă preluarea căminului de către Consiliul Judeţean. 

Domnul viceprimar spune că până ce căminul va fi preluat este vorba de 
supravieţuire, iar salvarea până la sfârşitul anului este tot din partea Consiliului 
Judeţean. 



Doamna consilier Elena Repciuc spune că va face un calcul şi va arăta câţi 
bani a intrat în bugetul local într-un an de zile din impozitul pe venit, considerând 
că măcar din aceşti bani s-ar putea aloca pentru funcţionarea căminului. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că atunci când s-a aprobat 
înfiinţarea căminului, Consiliul Local şi-a luat angajamentul că-l va sprijini, 
întrebând ce s-a întâmplat cu instalaţiile vechi. 

Domnul consilier Gheorghe Coturbaş propune să se reducă bugetul pentru 
instalaţiile de sărbători şi să se dea la cămin, motivat de faptul că ar fi suficiente 
cele vechi. 

Doamna consilier Elena Repciuc spune că va face o adresă precum nu are 
fonduri şi dacă domnul primar consideră că trebuie să-l închidă, să se facă 
demersuri pentru închidere. 

Domnul primar informează plenul că la ultima întâlnire cu domnul 
preşedinte Gheorghe Flutur, atât lui, cât şi domnului viceprimar şi domnului 
Coturbaş, li s-a spus că vor primi sprijin   doar pentru încă o lună şi că nu-i poate 
sprijini până la sfârşitul anului, făcându-le totodată propunerea să se facă 
restructurări până la un număr de 40 de persoane.   

Doamna Elena Repciuc spune că restructurarea nu este o soluţie şi întreabă 
cum să scoată 20 de persoane din cămin, ce să le spună, pe ce criterii. 

Domnul viceprimar spune că el n-a participat la discuţiile cu domnul 
preşedinte Gheorghe Flutur privind restructurarea, însă dacă aşa i s-a spus, îi spune 
domnului primar să pună în aplicare, deoarece în calitate primar are puterea să 
iniţieze. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu este de acord să se dea 30 
000 lei pentru iluminat de sărbători şi la cămin să nu se dea nimic, iar dacă nu este 
posibilitate de ţinut căminul să se închidă. 

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi este de părere că ar trebui de 
mers  la Consiliul Judeţean poate se mai rezolvă. 

Domnul primar întreabă pe fiecare consilier în parte,  dacă pentru oraşul 
Solca nu se poate face nimic, doar pentru azil. 

Doamna consilier Elena Repciuc spune să se închidă căminul şi să se facă 
ceva pentru oraş. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan consideră că sunt interogaţi ca la poliţie 
şi-l întreabă pe domnul primar de ce nu vrea să justifice ce-s cu instalaţiile de anul 
trecut. 

Domnul primar spune că din câte a fost informat, instalaţiile vechi sunt cele 
din parc şi cele rămase pe aleile principale din oraş şi că altele nu sunt, întrebând 
din nou dacă nu se poate face nimic pentru oraşul Solca şi dacă oraşul merită ceva 
făcut. 

Domnul viceprimar spune că instalaţiile vechi sunt rămase într-adevăr pe 
stâlpi şi că sunt în stare de funcţionare, şi-i solicită domnului primar să fie mai 
explicit ce intenţii are. 



Domnul primar spune că vrea să îmbunătăţească imaginea oraşului, să atragă 
turişti, iar cine vine în localitate să fie atraşi, întrucât cu două becuri care sunt şi 
acelea nu ştie dacă funcţionează, întrucât nu le-a verificat,  nu se pot atrage turiştii. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată de acord că trebuie să se facă 
ceva pentru oraş, poate chiar şi mai mult, însă în limita posibilităţilor, iar cu 30 000 
lei este convins că oraşul va arăta altfel de sărbători. Totodată solicită supunerea la 
vot a proiectului de hotărâre, întrucât nu are nimic împotrivă, însă trebuie să se 
aibă grijă şi de cămin. 

Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 8 
voturi „pentru” şi două „abţineri”, a doamnei consilier Elena Repciuc şi-a 
domnului consilier Gheorghe Coturbaş. 

Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea 
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Balan Vasile, domiciliat în 
localitatea Comăneşti, judeţul Bacău, strada Aleea Parcului, bl. D11, sc.A, ap.10, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5649/13.10.2016.   
 Domnul secretar prezintă cererea domnului Balan Vasile, prin care solicită 
cumpărarea terenului aferent imobilului din strada Republicii, deţinut în chirie. 
 Supusă la vot solicitarea domnului Balan Vasile, primeşte acord de principiu 
din partea plenului cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei este de părere şi şi-ar dori ca materialele 
de şedinţă să ajungă împreună cu convocarea, motivat de faptul că este necesar ca 
toţi consilierii să fie documentaţi înainte de şedinţă, deoarece toţi votează şi să nu 
voteze în necunoştinţă de cauză. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan se adresează domnului secretar şi-i spune 
că-l înţelege că a luat-o pe alt drum, însă trebuie să ştie toţi ce semnează, că pe 
invitaţii este menţionat precum se trimit şi materialele de şedinţă. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că n-ar trebui să se facă 
asemenea acuzaţii deoarece Consiliul Local a hotărât să nu se trimită, că 
materialele vor fi studiate în şedinţele de comisie. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că nu acuză pe nimeni, însă ca 
soluţii, ar fi să vină cu o oră, două înainte de şedinţă pentru a se documenta. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş spune că ar fi bine ca, membrii 
Comisiei economice să vină cu jumătate de oră mai repede, iar aceştia să prezinte 
materialele şi celorlalte comisii. 
 Domnul secretar informează precum membrii comisiei economice sunt 
convocaţi cu cel puţin două ore înainte de şedinţă, în funcţie de câte materiale sunt 
pe ordinea de zi. 
 Domnul primar îşi cere scuze în numele primăriei şi promite că totul se va 
face de acum înainte în timp util, ca la carte. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei îşi arată disponibilitatea de a-şi face 
timp şi veni cu o zi înainte sau cu cel puţin o oră înainte de şedinţă, pentru a studia 
materialele şi a se documenta.  



 Domnul primar spune că în şedinţa de îndată a consiliului local din data de 
14 octombrie 2016, s-a stabilit printre altele şi numărarea oilor, drept pentru care 
solicită desemnarea unei comisii din partea consiliului local pentru numărarea 
oilor. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş solicită să fie exclus din această 
comisie întrucât se află în conflict de interese. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan nu este de acord să meargă consilierii la 
număratul oilor, întrucât primăria are om la registrul agricol, în localitate este 
doctor veterinar, un reprezentant al poliţiei şi delegatul din partea primăriei care 
încasează taxa, pot forma o comisie care să numere oile.  
 Domnul primar solicită formarea unei echipe din partea Consiliului Local 
care să meargă la Cluj, cu maşina din dotarea primăriei, să vadă ce-i cu podul de 
fier şi să se poată lua o hotărâre dacă se poate aduce sau nu, întrucât este presat atât 
el, cât şi domnul viceprimar, de domnul Cazac şi de toţi locuitorii din zona din 
deal, precum ar fi fost şase poduri şi doar unul nu este luat, al oraşului Solca.   
 Domnul consilier Gheorghe Bahan explică plenului că acest pod are 32 de 
metri şi că se pot face 4 segmente de 12 m, însă presupune costuri enorme de adus, 
că mai bine s-ar valorifica la fier vechi şi cu banii încasaţi s-ar investi în poduri. 
 Domnul viceprimar este de părere că ar trebui să se meargă cu două maşini, 
să meargă şi domnul primar şi eventual un potenţial constructor. 
 Domnul primar se arată de acord cu cele prezentate de domnul viceprimar, 
urmând a stabili şi comunica data plecării.   
         Ordinea  de zi fiind epuizată, doamna consilier Doina Covaliu, preşedinte de 
şedinţă, declară  închise lucrările şedinţei, mulţumindu-le tuturor celor prezenţi 
pentru participare. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
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