
PROCES VERBAL

incheiat azi2I aprilie 2020,ora 13,oo, cuocaziagedinlei ordinare a Consiliului local al comunei
Bdlan, care are loc in sala de gedinle a primdriei. La qedinld participd din cei 13 consilieri un numdr de 13,

nefiind absenli qi care ocupd locuri distanlate in sala de gedinld de cel pulin2 m intre unul gi altul, date

fiind mdsurile de precaufie stabilite pentru combaterea coronavirusului,fiind echipati cu mascd gi mdnugi
de protec!ie

D-l.primar dupd ce constatd prezenlaunanimd a consilierilor qi prezintd proiectul ordinei de zi
propusd a se dezbate, ardtdnd scopul gi necesitateaorganizdrii acesteia, roagdpe d-l.preqedinte de qedinld,

d-l.Uqurelu Cosmin-Adrian, s[ ia loc la masa prezidiului pentru conducerea lucrdrilor qedintei"

D-l.Ugurelu Cosmin-Adrian, pregedintele de qedin!6 reia ordinea de zi propusd de cdtre d-l.primar,
dupd care constatAnd prin consultarea consilierilor, cf, nu mai sunt gi alte probleme, o supune aprobdrii
consiliului local, care o aproba cu 13 voturi pentru, in forma prezentatl, dupd cum urmeazd:

1).Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al comunei Bdlan pe anuI2020
prin utilizarea excedentului bugetar din anul precedent in sumd de 266,90 mii lei pentru finan{area
cheltuielilor prevdzute la secliunea de dezvoltare;

2).Proiect de hotdrAre privind indexarea impozitelor qi taxelor locale,pentru anul 2021 curatainflalie
in procent de 3,8%o. conform afi.497, alin.1 qi alin.2 din Legea nr.227l2)15,privind Codul Fiscal;

3 ). Informarea cons i lieri lor, rdspuns la interpeldri, peti{ii,etc.
Se prezintd de cdtre secretarul general al comunei. care este cvorumul de voturi necesar pentru

adoptarea fiecdrui proiect de hotardre, inscris la ordinea de zi.
Se supune la vot con{inutul procesului verbal al gedinlei anterioare de consiliu, care a fost redactat,

dactilografiat gi afiqat de cdtre secretarul general al comunei ,la avizierul primbriei in termen de trei zile de

la{inerea acesteia q;i este votat cu 13 voturi de cdtre cei prezenli la qedinJd, in forma rcdactatd" de cdtre

secretarul general.
Se db cuvdntul d-lui. primar cate prezintd,referatul de suslinere al proiectului de rectificare de buget

pe anul 2020, dupd care prezintd raporlul compartimentului de specialitate, apoi prezintd proiectul de

hotdrire la primul punct al ordinei de zi.
D-l.Damga Nicolae prezintd. avrzul Comisiei de specialitate al consiliului, care dd aviz nefavorabil

proiectului de hotirdre gi propune discutarea lui in cadrul qedin{ei de consiliu.
Se inscriu la cuvdnt urmdtorii consilieri: d-l.Pop Daniel intreabd de la ce capitol al clasificaliei

bugetare s-au luat banii qi la ce capitol au fost treculi in cadrul acestui buget rectificat ? I se rdspunde de

cdtre d-l.primar faptul cd s-au luat banii de la fondul de rczervd, qi cd s-au propus pentru achitarea in primd
fazd. a lucr[rilor ce se desfbgoard la proiectul privind capela mortuard din localitatea B61an, care se afld in
Itrcrtr qi care se desfhqoara prin programele cu fonduri externe nerambursabile postaderare, fazd dupd" care

vor fi oblinu1i banii din proiect pe parcursul efectudrii lucrdrilor, dar in prima fazd. acestea trebuie susjinute

financiar din bugetul local. Nu tnai sunt alte intrebdri sau discufii.
Se supune la vot proiectul de hotdr6re qi se voteaz[ cu 13 voturi pentru, adoptAndu-se Hot6rdrea

nr.1912020 privind aprobarea rectificdrii bugetului local al comunei Bdlan pe anul 2020 prinutilizarea
excedcntului bugetar din anul precedent in sumd de 266,90 mii lei pentru finantarea cheltuielilor prevdzute

la secJiunea de dezvoltare.
Se trece la urildtorul punct sens in care d-l.primar prezintd referatul de sus{inere a proiectului dupa

care raportul compartimentului de specialitate la cel de-al doilea proiect de hotdrAre, dup[ care prezinld

proiectul de hot[rAre impreunb cu anexele sale, comunicAnd indicele de indexare a impozitelor gi taxelor

conforrn prevederilor Codului fiscal care este de 3,80/o pentru anul 2021.
D-l.Damga Nicolae, prezintl, raportul de avizare din partea Comisiei de specialitate a consiliului care

a:,izeaz.lfavorabil proiectul qi propune adoptarea lui, dupd analtzarea sa in cadrul qedintei de consiliu.

:.le solicita lu[ri de cuvdnt Ei se constati cd nu sunt discu]ii pe aceastd temf,, dar in completare d-1.

printar aratf, cd este clar gi necesar gi acest proiect cd el se inscrie in normele legale ale Codului fiscal, cd

ploiectrrl nu face altceva decit indexeaz6,impozitele qi taxele locale cu rata inflatiei, care este de 3,8% aqa

crrnr este prectzaracje LN.S. gi care se aplicapentru anul fiscal 2021, potrivit art.49l alin.l qi alin"2 din



Iegeanr.227l20l5,privind Codul Fiscal, precizdnd faptul cd aceastd indexare nu are nimic cu majorarea

sau stirbilirea ce eventual se pot propune la qedin{a de stabilire a impozitelor qi taxelor din toamna acestui

anpentru anul2021.
Se supune la vot gi. se voteazd cu 13 voturi pentru, adoptdndu-se Hotdrdreanr.2012020, privind

indexerrea impozitelor qi taxe lor locale, pentru anul 2021 cu rata inflatiei in procent de 3,8o/o, conform
art.491, alin.1 qi alin.2 din Legea nr.22712015, privind Codul Fiscal.

Se trece la disculii gi interpeldri sens ?n care d-l.O1et Mircea-Liviu intreabd despre rezolvarea unei

crrcli ,.entru solicitarea unei suprafele de pdqune de circa 6 ha din domeniul privat al comunei, adresatd

plrrrl ,:i de cdtre o cunoqtinld a sa Ia carc d-l.primar al comunei ii rdspunde cd trebuie sd vind petilionarul
h r':'i'' Irie pentru a se face clarificdrile necesare despre locafia solicitatl gi eventual pentru a putea pleca

cu rep;r.zertan{ii primariei, respectiv inginerul de la biroul achizi}ii qi fond funciar qi cu responsabilul de

pii,Lrr:i r.rl comunei, pentru m[surarea exactd a suprafelei. dupd care se va putea inchiria fErd probleme.

D-1.Rdc6gan Alexandru intreabd care este la nivel de comund situafia cu pandemia de coronavirus ,

dacd a,,em inregistrate cazvri de imbolndviri, la care ii rdspunde d-l.primar carc aratd cd pdnd in prezent nu

s11'.1 cl''1;istate cazuri de astfel de imbolndviri gi igi exprimd speranla cd nici nu vor fi.
l ,r mai sunt alte probleme, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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incheiat azi 29 mai 2020,ora 18,oo, cu ocaziaqedinlei extraordinare-de indatd a consiliului local, ca
are loc. in sala de gedin{e a primdriei gi la care participd un numdr de 13 consilieri din totalul de l3,nefiir
absenli nici un consilier. )

D-l'primar deschide gedinta, dupd ce constatd prezen[agi prezintd proiectul ordinei de zi, scopul gi
necesitatea oryanizdtii gedintei extraordinare-de indata,acela de u upro'bu ca urmare a intenliei de
receptionare a lucrdrilor ?n proiectul de reabilitare a gcolii Bdlan,corpul A, din data de miercuri 27 mai
2020, receptie ce nu s-a putut finaliza,datoritd faptului cd nu s-a aciualizatdevizul general actualizatla
frnalizarca lucrdrilor, ardtdnd apoi faptul cd au mai intervernit gi alte puncte urgente cum este rectificarei
!9_buget 

pentru a putea pldti salariile asistenlilor personali ai pbrsoanelor cu trinalcap grav pe luna mai
2020 ca de fapt gi alte doui puncte privind valofrificareamaterialului lemnos din pad#I. p'roprirtut.u
comunei' Invitd pe d-l.Uqurelu Cosmin-Adrian, pregedintele gedinlei pentru u.ondu." tuciariie acesteia.

D-l.Uqurelu Cosmin-Adrian, preqedintele gedinfei,intreabi consiliul local dacd mai au qi alte propun€
la ordinea de zi,constatdnd cd nu mai sunt supune la vot urmdtoarea ordine de zi enunfat[ anterio'r de cdtr
primarul comunei qi anume:

1). Proiect de hotdr6re privind aprobarea Devizului General actuahzatla terminarea lucrarilor in cadr
proiectului"Reabilitare,modemizare gi dotare $coala Gimnazialdrtr.l corp A,(p+E;,1s calitatea
Bdlan,comuna Bdlanj ude{ul S6laj ";

2). Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei B4an pe anul 202A, t
sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate sicu modificarea repartiz1riipetrimestre a
sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate;

3)' Proiect de hotdrAre privind aprobarea volumului, a modului de valorificare, a metodologiei de calr
a preturilor de referinfd qi a tipului de licitalie,a masei lemnoase destinatd valorificdrii in anul IOZO,

4). Proiect de hotdrdre privind aprobareaprelului de valorificare a cantitdlii de +r r m.cmasal.*ou,
destinatd pentru foc, din pidurea proprietate comunei.

Ordinea de zi propusd este votatd cu 13 voturi pentru,nefiind alte completdri la cea propusd de primar
Secretarul general al comunei aratd carc este cvorumul necesar pentru-adoptarcafreiarui proiect de

hotdrdre din cadrul ordinei de zi aprobate,
Se supune la vot conlinutul procesului verbal al qedin{ei anterioare de consiliu , care afost redactat

dactilografiat Ei afigat la avizierul primdriei in termen de trei zile de la linerea acesteia qi este votat cu
unanimitate de voturi de cdtre cei prezen\i la qedint6, in forma redactatd de c6tre secretarul general al
comunei.

Se trece la primul punct al ordinei de zi, se dd cuvdntul d-lui.primar care prezintd"referatul, raportul
compartimentului de resort din cadrul primdriei,apoi proiectul de hotardre inclisiv anexele la acesia qi
anume :Devizul General actualizat al lucrdrilor,Devizul cheltuielilor eligibile gi Devizul cheltuielilor
neeligibile la acest proiect, dupd care d-1. Damga Nicolae dd citire avizului Comisiei economice din cadru
consiliului local care avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre qi propune analizarcagi discutarea lui in
cadrul gedintei.

Iau cuvdntul urmdtorii consilieri: d-l.Rdc6gan Alexandru intreabd cum sunt lucrdrile efectuate, care es.
calitatea acestora, la care ii rdspunde d-l.primar cd acestea sunt de bund calitate dar cd mai trebuiesc
efectuate unele mici retugdri cum ar filaunele burlane de scurgere a apelor pluviale,g.a. 

"*" ,-* putea
efectua practic de cdtre circe 2-3 oameni intr-o singurd zi, ardtdnd, ca la receptie s-a stabilit ca aceste lucrd
sd fie efectuate gi apoi se va putea face receptionarea, ci s-a dat timp de 60 d,e zilepentru remediere celor
specificare in procesul verbal, acest timp destul de gerneros este pentru ca firma sb-nu poatd induce un alt
motiv pentru neexecutarea lucrdrilor de remediere propuse.

D-1. Vaida Dorin-Nicolae intreabd dacd putem noi reduce cele 60 de zile acordate pentru ca receplia si
se poatd efectua mai repede ,Ia care i se rdspunde de cdtre d-l.viceprimar cd nici nu este vorba de acestd
chestiune in proiectul de hotdrdre ci cu totul despre altceva,iar d-l.prim ar aratd,cd ceea ce este de retugat
s-ar putea face de cdtre 2-3 muncitori in doar l-2 zile dar cl,reprezentanfii firmei sunt neserioqi gi nu mani
fest[ responsabilitatea suficientd pentru frnalizarcade calitate a acestor lucrdri, dar c6 se va insisia la



ace$tia altfel dac6 nu le vor efectua pdnd,laexpirarea termenului acordat li se vor refine sumele coresputoare din garanfiile depuse pentru buna execu{ie a lucrdrilor gi se vor plti ; ce vor retuga cee ce este cirevizuit' putdndu-se angaja-o altd echipd sd le execut. u".rt.-rucrdri,dar numai dup6 expirarea termenul]se supune la vot proiectul de hotdrare' care se voteazd"cu 13 voturi pentru, adoptandu-se Hotdrdreant'2112020 privind aprobarea Devizului General utuatizutla terminarea lucrdrilor in cadrul proiectului"Reabilitare,modemizare gi dotare $coala Gimnazialdnr.l corp A,(p+f,;,16 calitateaBdlan,comunaBdlanjudelul Sdlaj".
Se trece la urmdtorul punct, sens in.care d-l.primar prezintdmaterialele: referatul de motivare alproiectului'raportul compartimentului de rgsort,iufa.ui, proi..tul de hotdrdre cu anexa la acesta,dupd <d-l'Damqa Nicolae, prezintd,raportul comisiei i. Jp..i"rlt ate, care avizeazdfavorabil proiectul de hot'riqi propune discutarea lui in cadhl qedinfei de consi'iiu. 

- -

D-l'primar ptezintd'in cele ce urmeazdsuccint, concentrat despre ce este vorba, ardtdnd necesitateaacestuia' aceea de a se putea pl6ti asistenlii sociali personali ai persoanelor cu handicap grav pe luna majNu sunt alte probleme, se supune la vot proieciul Je hotarari gi se voteaza cu 13 voturi pentruadoptandu-se Hotdrdre a w'2212020, privind aptou*.u ."rtificdrii bug.,.rirrilo.ul al comunei B6lan pe a2020' cu sume defalcate din TVA p"nt- cheliuieli descentrali zate qi-cumodificare arcpuntizdriipetrimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate.
Se trece la punctul al III-lea al ordinei d,e zi ,se prezintd materialele de c6tre d-l.viceprimar,respectiv:referatul qi raportul de specialitul.rdupu 

"ur. 
p*i..tul de rrotarare, Jup6 care d-1. Haiduc DanieIoan' dd citire 9i prezintd'raportul comisiei de rp..iuritut. a consiliului locai care avizeazii favorabilproiectul de hotdrdre qi propune discutarea lui in cadrui g"airr1"i.

Iau cuvdntul: d-l'vaida Dorin-Nicolae, intreabd care'sunt tantitatile gi prelurile propuse a se exploata9i cere sd fie repetate.pentru a le putea nota.ii rarpuno. a-i.uicepri*u, .ur.-t. ,ecitegte gi prezint' unde susistuate aceste trupuri de pddure ir, .*. se propune valorificarea.
Nu mai sunt alte probleme, se supune la vot_proiert,rr li se voteaza cu 13 voturi adopt6ndu-se Hotdrdrnr'23/2020' privind aprobarea volumului, a modului de valorific are, ametodologiei de calcul a preturilorde referinld 9i a tipului de licitatrie,a masei lemnoase destinatd valorificarii in anul 2020.se trece la punctul al lV-lea al ordinei de zi, sens incare se prezintd materialele de cdtre dJ. viceprimqi apoi proiectul de hotdrdre, dupd care se prezintdraportul comisiei de specilitate de cdtre d-1. HaiducDaniel-Ioan,cate avizeazd, favoiabil proiectul $i p;"pr;;-Jir.ut*.u lui in cadrul gedinfei.Iau cuvdntul: d-l'Rdc69an Alexandru, intreabE ce destinalie are materialuf i"*o, propus a se exploatedcd se vor da lemne la oameni sau se vor livra la institufii fi i ,. raspunoe-o 

"rat " 
d-1. viceprimar faptul cse vor aproviziona cu lemne de foc pentru iarna2020-zozi tnstituliite din rorn*a, dupd care se vacompleta 9i aprovizionarea populaliii. intreabd deasemenea in ce peripada se vor liwa lemnele de foc ? gise rdspunde cd sunt marcate 9i urmeazd sd fie exploatate gi trase in depozit,Jupa care se vor livrainstituliilor qi cetd{enilor p6nd in luna august.

D-l'primar attage 
fl9nli1{;lui.vicepriar ?lupra aproviziondrii.din timp a instituliilor comunei: gcolilor9i grddinifelor, primdriei pi bibliotecii, incd din iuna iunie a anului curent astfel ca lemnele peste vard sd sepoag usca pufin qi sd fie depozitate corespunzdtor.

D-l' vaida Dorin-Nicolae intreabd fupJul cd dacd propria persoand merge la pidure gi doreqte sd-qicumpere lemne pentru foc pentru iarnd, cdt va pldti pe *.try cub gi i s" rasfiunae de cdtre d-l.viceprimar,care este 9i specialist silvic, faptul cd la aceste prefuri se mai adaug[ cos;l'exploat6rii materialului lemnosadicd tdierea, fasonarea gi trasul in depozitul de livrare al lemnului,pref ce se adaug6 de cdtre firma careexploateazd lemnul qi care ar putea fi de circa 70leilm.c. fbrd rvA, deci suma de pret de cumpdrare decdtre doritori ar putea fi intre 170 9i 22}]eilm.c. gi cd tr"u"i. s6 se adres eze cucerere la pddurarii ocoluluiSilvic Privat Blidaru Bdlan pentru rezolvare.
Nu mai sunt alte probleme de discutat gi se supune la vot gi se voteaza cu 10 voturi pentru gi treiablineri ale d-lor: Damqa Nicolae,Haiduc Iianiel-ioan qi Uqurelu cosmin-Adrian, care sunt reprezentan{i aiocolului silvic Blidru. Rf,lan, adoptdndu-se Hotdrdre anr.2412020, privind aprobarea prelului devalorificare a cantitdlii de 41 1 m.i.mas6 lemnoasd, destinata pentru foc, din pddurea proprietate comunei.in continuare d-lprimar tu int..p.tu.ea fbcutd, ar atl" careiste situalia introducerii in comund a gazuluirnetan qi cum se std cu activitatea asocialiei intercomunale ce s-a constituit, care sunt ultimele hot6r6ri aleasociatiei, faptul cd intre comune existd diferen(e de opi"ii in acliune,datorita depopuldrii unor uAT-uricum ar fi comuna Dragu,care are multe locuinle nepopulate, populaJia fiind stabilitala orag.



fu mai sunt alte probleme de discutat, se decrard inchisE gedinla de consiliu.Drept pentru care am incheiat pr.rrntuiproces verbal.

Pretedintefr gedinfei

Uguretffin-Adrian

/a



PROCES VERBAL

incheiat azi 5 august2020, ora2},oo cu ocaziaqedin{ei extraordinare a consiliului local, care are loc in
sala de qedinte a primdriei qi la care participd un numdr de 10 consilieri din totalul de 13, fiind absenti
urmdtorii consilieri: Damqa Gheorghe-Gabriel, absent motivat, Ianchiq Ludovica, absent nemotivat gi fop
Daniel, absent nemotivat.

D-l.primar deschide gedin{a, dupd ce constatd prezen\a gi prezintd proiectul ordinei de zi,aratdscopul gi
necesitatea organizdtii qedinlei extraordinare gi anume derularea c6t mai rapidl a unor proiecte in comun6,
dupd care solicitd ca d-1. Rdcdqan Alexandru, pregedintele gedinfei, sd ia loc la masa prezidiului, pentru a
conduce lucrdrile qedinlei.

D-1. Rdcdqan Alexandru, preqedintele Eedinfei, supune la vot ordine de zi enuntatd, anterior de c6tre
prirnar pentru gedinla extraordinard de consiliu qi anume:

1). Proiect de hot6rdre privind aprobarea rectificirii bugetului local al comunei Bdlan pe anul 2020, cu
sume defalcate din v|nzarca materialului lemnos qi cu sume din excedentul bugetar din anul precedent in
sumd de 432I,29 mii lei pentru finanJarea Secliunii de Dezvoltare.

Ordinea de zi propusd este votatd cu 10 voturi pentru, nefiind alte completiri.
Secretarul general al comunei ant6" care este cvorumul necesar pentru adoptarea proiectului de hotdrdre

din cadrul ordinei de zi .

Se supune la vot continutul procesului verbal al gedinlei anterioare de consiliu, care a fost redactat
dactilografiat afigat la avizierul primdriei in termen de trei zile de la tinerea acesteia deasemena fiind postat
pe site-ul comunei, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi de cdtre cei prezenfi la qedin{6, in forma
redac,tald"de c6tre secretarul general al comunei.

Se trece la ordinea de zi, se dd cuvdntul d-lui. primar care prezintd referatul de necesitate, apoi se
prezintd"raportul compartimentului de resort din cadrul primdriei iar apoi proiectul de hotdrdre gi anexele
sale, dupd care d-1. Damqa Nicolae dd citire avizului Comisiei de specialitate economice din cadrul
consiliului local care avizeaz\, favorabil proiectul de hotdrdre qi propune analizarca gi discutarea lui in
cadrul gedintei.

Se soliciti ludri de cuvdnt in care sens se inscriu urmdtorii consilieri : D-l.Vaida Dorin-Nicolae intreabd
dac[ lucrdrile propuse a se realiza in cadrul proiectului de alimentare cu apd sunt desfEqurate de cdtre o
firmd sau sunt echipe care sunt subcontractate pentru aceste lucrdri ? I se rdspunde de cdtre d-l.primar cd
aceste lucrdri sunt subcontractate de unele firme care unele desfrgoard lucrdrile de forare a pu{urilor pentru
apd altele care instaleazd,bazinele de apd, altele care instalezd"pompele cu instalaliile necesare, etc. dar
acestea aurcfuzat sd vind la lucru firma contractoare de proiect,lard a le da un avans.

D-1. Vaida Dorin, intreabd deasemeneadacdaceste fonduri sunt aferente proiectelor sau sunt din
bugetul local sau alte surse pi ise rdspunde de cdtre d-l.primar cd acestea sunt aferente proiectelor din anii
precedenli qi c[ la aceste proiecte sunt doud modalitdti de achitare, la unele se pot da avansuri, pentru
inceperea lucrdrilor, urmdnd ca apoi primdria sd recupereze aceste sume din cadrul bugetului de finan{are a
proiectului, iar la altele numai dupd efectuarea lucrdrilor in procentul in care s-au efectuat lucrdrile.

Se supune la vot proiectul de hotdr6re qi se voteazd cu 10 voturi pentru adoptAndu-se Hotdrdreanr.3l I
2020 privind aprobarea rectificdrii bugetului local al comunei B6lan pe anul 2020, cu. sume defalcate din
vdnzarea materialului lemnos qi cu sume din excedentul bugetar din anul precedent in sumd de 4321,29
mii lei pentru finantarea Secfiwrii de Dezvoltare.

La finalul qedintei d-l.primar face o succintd trecere in revist6 a proiectelor la care se lucreazd in
prezent gi anume: arati stadiul in care se afld ftnalizarea lucrlrilor de la $coala Bdlan,intrucdt firma
contractoare nu a mai venit sd-gi finiseze ceea ce era de remediat, la Sala de sport s-au oprit lucrdrile pentru
motivul faptului cd acoperigul vine altfel executat decdt in proiectul standard intrucdt la unele sili de sport
date anterior in folosinld s-au constatat lucruri necorespunzdtoare la acoperiq ce au determinat scurgerea
apei de ploaie prin acoperig, cum s-a intdmplat la comuna Surduc, aratd, apoi c5 se lucreazE la gcoala din
Chechiq, cd se va incepe qi la cdminul cultural de aici,deasemene se efectueazd lucrdri la pregdtirea pentru
asfaltarea unor drumuri ce au mai rdmas de asfaltat in cadrul proiectului specific acestui domeniu, arctd cd
in continuare se lucreazd,la canalizare dar destul de incet merg lucrdrile.

D-l.Rodina Vasile intreabd ce se mai gtie despre lucrdrile promise de reabilitare a drumului nalional gi



a celui judelean de la Gdlpdia gi i se rdspunde de cdtre d-1. primar faptul cd se qtie cd se vor face c6,la
drumul judetean a participat la licitalie gi o firmd a fralilorbamga de la Chendrea, iar drumul national agi
s-a promis ci se vor incepe lucrdrile la acesta. Aratd,cd urmdtoarea qedinla se va line in fuunctie de cum r
evolua in localitatea noastrd pandemia cu coronavirusul Sars cov 2.

Nu mai sunt alte probleme de discutat, se declard inchisd gedinta de consiliu.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Preqedintele gedintei

Rdcdqan Alexandru
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