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CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  BICAZ 
 
 

PROCES  VERBAL 
al  Şedintei ordinare 

din 27 septembrie 2018 
 
                 Consiliul  local al  oraşului  Bicaz  s-a întrunit în şedinţa ordinară   azi  27 septembrie  2018,  
orele 15,00,  în sala de şedinţe de la            parterul    blocului  ANL din str. Piatra Corbului nr.13 A,   
fiind convocat             prin dispoziţia  primarului nr. 155 din 21.09.2018, cu următoarea             ordine 
de   zi: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului local  în Consiliul de 
Administraţie al Liceului ,, Carol I” Bicaz;  

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 -  Bicaz;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  din bugetul local a sumei de 18.000 lei, 
reprezentând costurile de întreţinere în internatele şcolare ( cazare şi masă),   în perioada  
anului şcolar 2018-2019,  a unui număr de 9 elevi din învăţământul preuniversitar,  cu 
domiciliul în  oraşul Bicaz; 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local, în anul şcolar  2018-2019, a unei sume 
echivalente cu preţul a 80 litri combustibil (carburant) lunar,  reprezentând contravaloarea 
transportului  pentru doi elevi  din satul Secu,  la Şcoala  Izvoru Alb şi retur; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prelungirii Acordului de Asociere  a Oraşului Bicaz cu 
Judeţul Neamţ şi comunele Ceahlău, Grinţieş, Pioiana Teiului, Farcaşa, Taşca, Borca, Hangu,  
Dămuc, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean,  Tarcău şi Pipirig, în vederea  susţinerii cheltuielilor de  
funcţionare a   Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău; 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea, până la sfârşitul anului şcolar  2018-2019, a  Acordului 
de colaborare  cu Şcoala Gimnazială nr. 1 -  Bicaz, în vederea continuării proiectului ,,Centrul 
Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională”  aprobat prin H.C.L. 
nr.95/25.09.2014; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere după durata de 5 ani 
de la repartiţie, aferente locuinţelor construite prin ANL, situate în str. Piatra Corbului, nr. 13 
şi stabilirea nivelului chiriei lunare pentru titularii de contract; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii  prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren 
aflate în domeniul public al oraşului Bicaz; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciului de pază  pentru Liceul ,,Carol I” 
Bicaz; 

10. Proiect de hotărâre privind  însuşirea  unui  rapoart de evaluare  şi aprobarea vânzării  directe  
a  unei suprafeţe de teren  aflată în  domeniul  privat  al oraşului Bicaz; 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea  directă  a  unui  teren  din domeniul privat al oraşlui 
Bicaz; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriei de investiţii <Dotare cu aparatură şi 
echipamente medicale a Spitalului orăşenesc ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Bicaz>  precum şi 
contribuţia UAT Bicaz la realizarea acestei investiţii; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local  al  oraşului  Bicaz;  
14. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de 

monitorizare şi control a achiziţiilor publice constituite în cadrul Liceului ,,Carol I” Bicaz; 
15. Proiect de hotărâre privind  însuşirea  unor rapoarte  de evaluare  şi  aprobarea  vânzării  prin 

licitaţie publică  a  unor imobile din  domeniul  privat  al oraşului Bicaz; 
16. Întrebări, interpelări. 

      Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri aleşi, absent motivat fiind domnul consilier Apostolescu 
D.Daniel (domnul Luca Cristinel având cerere de demisie), domnul primar Nicolae Sălăgean, 
împreună cu personal din cadrul executivului primăriei, reprezentaţi ai presei locale, iar ca invitată,  
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doamna Şerban Elena, solicitanta închirierii unuia din terenurile din zona ,, Port Vechi’’,  înscris pe 
ordinea de zi , la punctul 8. 
     Domnul  Spiridon Ioan, secretarul oraşului, informează consilierii că a corectat geşelile  din 
procesele verbale ale şedintelor anterioare ( greşeli sesizate la şedinţa pe comisii); nu au mai existat 
obiecțiuni şi supune  aprobării  Consiliului local procesele verbale din 2.08.2018, 9.08.2018, 
30.08.2018, 31.08.2018 şi 12.09.2018, iar în urma votului, acestea au fost aprobate după cum 
urmează: 
- procesul  verbal din 2.08.2018, cu 12 voturi pentru şi o abţinere ( Istrate Mihăiţă); 
- procesul  verbal din 9.08.2018, cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi; 
- procesul  verbal din 30.08.2018, cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi; 
- procesul  verbal din 31.08.2018, cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri (Matasă Iulian Traian şi 

Mărăscu Claudiu Constantin); 
- procesul  verbal din 12.09.2018, cu 12 voturi pentru şi o abtinere (Istrate Mihăiţă). 

     După aprobarea proceselor verbale, dosarele de şedinţă au fost   numerotate, legate şi sigilate, 
conform legii.     
     Domnul primar Nicolae Sălăgean prezintă ordinea de zi şi o supune la vot, iar aceasta este aprobată 
cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi, după care domnul primar îi incredinţează 
conducerea şedintei  preşedintelui de şedinţă, domnul consilier Apopei Mihai. 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.1 şi solicită propuneri pentru numirea a 3 
reprezentanţi ai  Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Liceului ,, Carol I” Bicaz. 
    Domnul viceprimar Butnaru Nicu propune ca unul din reprezentanţii Consiliului local să fie 
doamna Budacă Florica.   
    Domnul consilier Florea Constantin propune ca unul din reprezentanţii Consiliului local să fie 
domnul viceprimar Butnaru Nicu.     
    Domnul consilier Bulai Daniel propune ca unul din reprezentanţii Consiliului local să fie domnul 
Apopei Mihai. 
    Supuse la vot în condițiile legii, cele 3 propuneri au fost aprobate în bloc cu votul pentru al 
unanimităţii consilierilor prezenţi. 
    Se trece la alegerea unui reprezentant al Consiliului local în comisia de etică a Liceului ,, Carol I” 
Bicaz. 
    Domnul consilier Apopei Mihai  propune ca reprezentant al Consiliului local în comisia de etică să 
fie doamna Popescu Iulia.  
    Nu mai sunt alte propuneri.  
    Supusă la vot în condițiile legii, propunerea  domnului  consilier Apopei Mihai  a fost aprobată cu 
votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr. 2 şi solicită propuneri pentru numirea a 3 
reprezentanţi ai  Consiliului local, în Consiliul de Administraţie al  Şcolii Gimnaziale nr. -  Bicaz. 
    Domnul consilier  Branişte Bogdan  propune ca unul din reprezentanţii Consiliului local să fie 
domnul Apopei Mihai. 
    Domnul viceprimar Butnaru Nicu propune ca unul din reprezentanţii Consiliului local să fie 
domnul Bulai Daniel. 
    Domnul consilier Mărăscu Claudiu Constantin propune ca unul din reprezentanţii Consiliului local 
să fie domnul  Istrate Mihăiţă.  
    Nu mai sunt alte propuneri. 
    Supuse la vot în condițiile legii cele 3 propuneri au fost aprobate în bloc cu votul pentru al 
unanimităţii consilierilor prezenţi.  
    Se trece la alegerea unui reprezentant al Consiliului local în comisia de etică a Şcolii Gimnaziale nr. 
1 -  Bicaz. 
     Doamna consilier Budacă Florica propune ca reprezentant al Consiliului local în comisia de etică 
să fie domnul consilier Oprea Dragomir.  
    Nu mai sunt alte propuneri.  
    Supusă la vot în condițiile legii, propunerea  doamnei  consilier Budacă Florica a fost aprobată cu 
votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
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    Domnul Oprea Dragomir afirmă că numirea sa în comisia de etică a acestei şcoli îl onorează, dar că 
trebuie să ia act de regulamentul de funcţionare şi de atribuţiile acestei comisii și să fie invitat la 
ședințele acesteia. 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.3 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 3 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
  Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
  Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 5 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.6 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 6 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.  
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 7 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.8 
    Comisiile Juridică şi de Cultură prezintă aviz favorabil. 
    Comisia Economică, prin vocea domnului viceprimar Butnaru Nicu , propune retragerea de pe 
ordinea de zi a propunerii de închiriere prin licitatie publică a celor două terenuri din punctul ,,Port 
Vechi’’ – Extravilan Oraş Bicaz, respectiv propune  numai închirierea terenului de la prima poziţie 
din tabelul anexă al proiectului de hotărâre, cel din Piaţa Agroalimentară. 
    Domnul viceprimar  propune ca aceste terenuri să fie închiriate după analizarea modului de aliniere 
a chioşcurilor din zonă, se va analiza dacă  aceste chioşcuri  au ocupat sau nu  terenuri mai mari decât 
cele înscrise în contractele de închiriere, se va analiza estetica chioşcurilor din zonă etc. 
     Domnul primar în calitate de inițiator este de acord ca cele două poziții să fie retrase de pe ordinea 
de zi; seste de părere că multe chioşcuri din zonă nu au respectat amplasamentul ce le-a fost atribuit şi 
au opcupat mai mult teren, motiv pentru care trebuiesc făcute măsuratori şi bătuţi ţăruşi pentru 
delimitarea suprafeţelor ce li s-au atribuit fiecăruia. 
    Domnul Istrate Mihăiţă arată ca chiriaşii terenurilor din zonă aveau obligaţia să-şi clarifice situaţia 
ocupării terenurilor şi să remedieze aceste  neclarităţi   în termen de un an şi nu au făcut-o. 
   Domnul viceprimar susţine  că  unele chişcuri au fost amplasate prea în drum şi ca acestea trebuiesc 
uniformizate,  pentru estetica zonei. 
   Domnul consilier Ursu Viorel afirmă că executivul primăriei a trecut de multe ori prin zonă şi nu a 
luat măsuri, iar ţăruşii de delimitare ar putea fi  mutaţi foarte uşor. Mai afirmă că nu s-au curăţat unele 
terenuri de tufărişuri, că încă e mizerie în unele locuri. 
   Se supune la vot amendamentul de retragere de pe ordinea de zi (şi din conţinutul proiectului nr.8) a 
propunerii de închiriere a celor două terenuri din zona ,, Port Vechi’’ , iar acest amendament  este 
aprobat cu votul pentru al tuturor consilierilor prezenţi. 
   Se supune la vot proiectul nr.8 ( numai cu primul punct din anexă), iar acesta este aprobat cu votul 
pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
   Domnul viceprimar Butnaru Nicu se retrage temporar din şedinţă, pentru rezolvarea unei probleme 
curente de serviciu, predând conducerea Comisiei  Economice domului consilier  Zafton Dumitru 
Cristian. 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
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    Supus la vot, proiectul nr. 9 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi ( fără 
domnul viceprimar Butnaru Nicu, retras temporar). 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.10. 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 10 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi ( fără 
domnul viceprimar Butnaru Nicu, retras temporar). 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.11. 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 11 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi ( fără 
domnul viceprimar Butnaru Nicu, retras temporar). 
 Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.12. 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 12 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi ( fără 
domnul viceprimar Butnaru Nicu, retras temporar). 
  Supus la vot, proiectul nr. 12 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
    După votarea proiectului nr.12, domnul viceprimar Butnaru Nicu revine în sala de şedinţă. 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.13. 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 13 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.14. 
Domnul consilier Florea Constantin propune ca reprezentant al Consiliului local în comisia de 
monitorizare a achiziţiilor publice din cadrul Liceului ,, Carol I Bicaz  să fie domnul consilier Apopei 
Mihai. 
    Nu mai sunt alte propuneri. 
    Supusă la vot în condițiile legii propunerea domnului consilier Florea Constantin este aprobată cu 
votul unanim al consilierilor prezenţi, cu menţiunea că domnul consilier Apopei Mihai nu a participat 
la vot. 
    Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.15 
    Cele 3 comisii de specialitate prezintă  aviz favorabil.  
    Nu sunt discuţii. 
    Supus la vot, proiectul nr. 15 este aprobat  cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi. 
    Se trece la ultimul punct al ordinei de zi: întrebări, interpelari. 
    Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Istrate Mihăiţă, Ursu Viorel şi Oprea Dragomir. 
     Mai întâi ia cuvântul doamna Şerban Elena,  solicitanta închirierii unuia din terenurile din zona ,, 
Port Vechi’’, care a fost scos de pe ordinea de zi , punctul 8.  
    Doamna Şerban Elena îşi exprimă nemulţumirea cu privire la scoaterea de pe ordinea de zi , din 
cadrul proiectului nr.8,  a solicitării sale de închiriere a unui teren din zona ,, Port Vechi’’. 
    Domnul primar Nicolae Sălăgean şi domnul viceprimar Butnaru Nicu îi răspund acestei doamne că 
înainte de repunerea pe ordinea de zi a  cererii sale intr-o viitoare şedinţă, trebuie să se deplaseze o 
comisie a primăriei în zona ,, Port Vechi’’ şi să dispună: 
- retragerea chioşcuruilor ( magazine) din şosea; 
- respectarea unei arhitecturi uniforme a clădirilor; 

-  respectarea amplasamentelor  ce li s-au acordat fiecăruia dintre chiriaşi. 
    Doamna Şerban Elena solicită  ca aceste verificări să aibă loc cât mai repede, întrucât solicită cât 
mai urgent închirierea unui teren în această zonă. 
   Domnul viceprimar Butnaru Nicu o întreabă pe doamna Şerban Elena când vrea să înceapă afacerea 
(pentru care solicita teren în vederea amenajării spaţiului comercial), iar doamna  Şerban Elena îi 
răspunde că în primăvara anului 2019. 
  Domnul viceprimar o asigură pe doamna Şerban Elena  că o va înştiinţa despre licitaţie (după 
identificarea unui teren şi  aprobarea închirierii, într-o viitoare şedinţă de Consiliu local). 
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  Domnul consilier  Ursu Viorel  este de părere că înainte de înscrierea proiectului pe ordinea de zi, 
trebuia să se discute cu doamna Şerban Elena. Întreabă dacă banii repartizaţi de la Guvern  pentru 
lucrări  au intrat în conturile Primăriei, iar domnul primar îi răspunde că banii ne-au  fost daţi,  că s-au 
început lucrările în zona ,, Stânca Piatra Corbului’’ şi  la Izvoru Alb. 
  Domnul consilier  Ursu Viorel  este de părere că şi primăria poate  ajuta la lucrări, cu  excavatorul pe 
care îl are, iar domnul primar este de părere că trebuie decolmatate rigolele  la drumuri, iar domnul 
Ursu Viorel afirmă că banii de la Guvern ar ajunge pentru multe lucrări, la Secu şi Izvoru Alb şi că  
buldoexcavatorul  nu prea a fost folosit până acum.  Este de părere că nu trebuia trimis un camion de 
40 de tone pe un drum noroios,  că este necesară o colaborare mai strânsă între executiv şi legislativ 
pentru rezolvarea problemelor de la Izvoru Alb, afirmaţie cu care domnul primar este de acord. 
  Domnul Ursu Viorel  întreabă daca s-a rezolvat ceva în locul unde  domnul Matasă Iulian a dus un 
camion, iar domnul primar îi răspunde că  în acel loc trebuie  mai întâi pus un tub. 
  Domnul Ursu  Viorel informează Consiliul  că pe data de 29 august  a fost sărbatoare religioasă (  
hramul bisericii din Izvorul Alb)  şi pentru ca au venit multe microbuze, a deplasat la fata locului  un 
excavator şi a rezolvat unele probleme apărute în urma inundaţiilor, iar cetăţenii din zonă au spus ca 
sunt de acord să mute un gard. 
  Domnul viceprimar Butnaru Nicu ia cuvântul şi afirmă că îşi asumă  răspunderea pentru propunerea 
de retragere de pe ordinea de zi, de la punctul 8, a propunerilor de închiriere a celor două terenuri din 
zona ,, Port Vechi’’. 
  Domnul Ursu Viorel roagă  pe  domnul primar ca atunci când vor începe  lucrările  la Izvoru Alb, să-
l anunţe şi pe dumnealui. 
  Domnul primar îi comunică că lucrarea s-a început într-un fel, dar unii cetăţeni au fost nemultumiţi, 
iar domnul viceprimar este de părere că înainte trebuia discutat şi conceput un plan. 
  Domnul Ursu Viorel  afirmă că se impune curăţarea copacilor de pe marginea drumului. 
  Domnul primar informează Consiliul  că în satele Secu şi Izvorul Alb cetăţenii nu au încheiate 
contracte de salubrizare şi se va impune colectarea taxei de salubrizare. 
  Domnul Titianu, cetăţean invitat la şedintă, prezent în sală, roagă pe domnul primar să i se dea un 
răspuns în termen  de 30 de zile la scrisoarea ce a adresat-o primăriei.  Printre problemele semnalate, 
enumeră  colecatarea ( într-un cămin colector) a apelor pluviale din zona Baicu, curăţarea rigolelor 
etc. 
  Domnul primar îi răspunde ca remedierea tuturor problemelor semnalate necesită resurse financiare, 
trebuiesc făcute schiţe cu locurile unde trebuiesc amenajate tuburile, trebuie făcut un calcul al preţului  
lucrărilor etc, iar resusele bugetare sunt limitate,  întrucât  nivelul de încasare a impozitelor şi taxelor 
pe primele 8 luni ale anului în curs este de 46%. 
  Domnul viceprimar Butnaru Nicu informează  Consiliul că în prezent se face o ,,ridicare topo’’ 
pentru lucrările de iluminat public de la izvoru Alb, iar domnul primar informează ca s-au primit banii 
pentru proiectul de iluminat public  şi  îi vom cheltui cu eficienţă. 
  Domnul Titianu informează Consiliul  că  în zona Izvoru Alb, într-o  zi  au parcat 4 tafuri, care au 
distrus drumul  şi nu au plecat decât atunci  când d-lui le-a spus că anunţă Garda de Mediu. 
  Domnul Titianu  informează că a participat la Adunarea Generală a unei asociaţii de proprietari din 
Dodeni, unde s-a discutat şi despre platforma de gunoi din zonă,  pe care primaria vrea să o 
modernizeze, iar domnul primar îi răspunde ca aceasta platformă se va moderniza.  Domnul Istrate 
Mihaiţă îl întreabă pe domnul Titianu dacă asociaţia de proprietari despre care a vorbit are datorii  la 
plata gunoiului menajer, iar domnul Titianu îi raspunde că nu are datorii la gunoi, dar că  subsolul 
blocului este colmatat şi  trebuie curăţat. 
 Domnul primar îl întreabă pe domnul Titianu  dacă la nivelul asociaţiei de proprietari se colectează  
fondul de rulment, iar dl. Titianu îi răspunde că fondul de rulment se incasează în rate până la nivelul 
sumei de 300 lei /unitate locativă. 
  Domnul primar anunţă că va avea o întâlnire cu conducerile asociaţiilor de proprietari din Bicaz, cu 
care va dezbate prevederile Legii nr.195/2018, care sunt de imediată aplicare: se prevăd amenzi 
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pentru neconstituirea fondului de rulment, pentru neacceptarea vizitării apartamentului de către 
conducerea asociaţiei etc, iar la unele blocuri trebuie vidanjate subsolurile. 
  Domnul Istrate Mihăiţă  afirmă că trebuie să se ducă tocmai la Piatra Neamţ pentru vidanjare, 
întrucât nu sunt asemenea utilaje în zonă. 
  Domnul Titianu  face o apreciere pozitivă despre participarea elevilor la Ziua Curăţeniei, iar domnul 
primar afirmă că a fost criticat  de unii părinţi  că a înscris şi Bicazul în acestă acţiune privind 
curăţenia. 
 Cat priveşte lucrările de la Izvorul Alb, domnul primar  informează că se va începe mai întâi  cu 
repararea drumului. 
  Domnul consilier Oprea Dragomir apreciază pozitiv activitatea domnului primar  Nicolae Sălăgean 
şi afirmă că este profund nedrept ca d-lui să fie mereu criticat  de către diverşi cetăţeni şi de către 
mass-media locală. 
  Apreciează că măcar în an centenar ar trebui să existe o mai bună înţelegere şi toleranţă între 
cetăţeni, cât şi între cetăţeni şi conducerea primăriei. 
  Nemaifiind alte discutii, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETAR                    
        Apopei Mihai                    Spiridon Ioan           
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