
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI                                           

CONSILIUL  LOCAL  

 

 

                                            HOTARAREA  Nr. 41 

                                                 din 16.06.2014 

 

 

 privind : transmiterea in folosinţă gratuita către Compania Naţională de Investiţii S.A a 

aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului 

aferent, aflate în proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a 

investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural din 

satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

 

 

Initiator : Bratu Petrică , Primarul comunei Tulucesti , judetul Galati; 

Proiect de hotarare inregistrat la nr. 4802/11.06.2014 

     

 

          Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 16.06.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 284/12.06.2014; 

      Având in vedere expunerea de motive  la proiectul de hotarare, inregistrata la nr. 

4803/11.06.2014; 

  Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,inregistrat la nr. 4809/11.06.2014; 

 Având in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local 

Tuluceşti,jud. Galati înregistrată sub nr. 4886/16.06.2014; 

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 29 din 20.12.2005 privind 

aprobarea Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 3/18.01.2012 privind: trecerea din 

domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Tuluceşti în domeniul 

privat al acesteia a Căminului Cultural Tuluceşti în suprafaţă de 493mp şi a celorlate 

construcţii în suprafaţă de 23mp, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 2197mp 

situat în intravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Cvartal 3, Parcela 99, judeţul 

Galaţi, având număr cadastral 105723;  

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1152/2207/2011 privind   aprobarea 

Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul 

Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în 

localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 

modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de 

drept public din mediul rural şi mic urban; 

 



      Având in vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, c şi alin. 6 lit. a pct. 

4, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

      In baza prevederilor art. 45  alin.  (1), alin. 2 lit. d şi e, alin. 3 din Legea  nr. 

215/2001 , privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările; 

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1. Se aprobă transmiterea in folosinta gratuita către Compania Naţională de 

Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul 

Galaţi în suprafaţă construită de 493mp şi a celorlate construcţii în suprafaţă de 23mp şi a 

terenului aferent în suprafaţă totală de 2197mp, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

Art.2 Se desemnează primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, domnul Bratu 

Petrică, să reprezinte Consiliul Local Tuluceşti în relaţia cu Compania Naţională de 

Investiţii S.A  

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari se insarcineaza  

Primarul comunei  comunei  Tulucesti , judetul Galati . 

         Art.4.  (1) Prezenta  hotarare  se  comunica  Prefectului  judetului  Galati  in  

vederea  exercitarii  controlului  cu  privire  la  legalitate  si  se  aduce  la  cunostinta  

publica  prin  grija  secretarului  comunei. 

            (2) Aducerea  la  cunostinta  publica  se  face  prin  afisare  la  sediul  

Primariei  comunei  Tulucesti ; 

 
 

               Presedintele de sedinta                       Contrasemnează 

           Mocanu Victor                 Secretar 

                           Sandu  Dan                                
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 4803/11.06.2014 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind : transmiterea in folosinţă gratuita către Compania Naţională de Investiţii S.A a 

aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului 

aferent, aflate în proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a 

investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural din 

satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre privind : transmiterea in folosinţă gratuita 

către Compania Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a 

comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, 

dotarea şi extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, 

judeţul Galaţi”; 

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 29 din 20.12.2005 privind 

aprobarea Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 3/18.01.2012 privind: trecerea din 

domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Tuluceşti în domeniul 

privat al acesteia a Căminului Cultural Tuluceşti în suprafaţă de 493mp şi a celorlate 

construcţii în suprafaţă de 23mp, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 2197mp 

situat în intravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Cvartal 3, Parcela 99, judeţul 

Galaţi, având număr cadastral 105723;  

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1152/2207/2011 privind   aprobarea 

Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul 

Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în 

localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 

modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de 

drept public din mediul rural şi mic urban; 

      Având in vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, c şi alin. 6 lit. a pct. 

4, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a aproba 

proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosinţă gratuita către Compania Naţională 

de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul 

Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe 



perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea 

aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

 

                                           PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT PROIECTE   

Nr. 4809/11.06.2014 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind : transmiterea in folosinţă gratuita către Compania Naţională de Investiţii S.A a 

aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului 

aferent, aflate în proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a 

investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural din 

satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

  

 
Proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, 

se încadrează legal, este temeinic  şi de strictă necesitate în contextul actual. 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1152/2207/2011 privind   aprobarea 

Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul 

Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în 

localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 

modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de 

drept public din mediul rural şi mic urban, care stipuleaza “Programul prioritar naţional 

pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există 

asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea 

lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic 

urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o 

iniţiativă a Guvernului României, dedicată creşterii calităţii vieţii culturale în mediul rural 

şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin 

diversificarea ofertei culturale. 

    Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru 

aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea 

instituţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor 

culturale din mediul rural şi mic urban şi finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea 

aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban. 

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa obiectivele Programului 

prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în 



condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

    Finanţarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, conform prevederilor 

art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006. 

    Pentru realizarea şi implementarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural, Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează 

prezentul ghid operaţional, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi 

patrimoniului naţional şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. 

    Prezentul ghid operaţional stabileşte reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, 

selectarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul prioritar naţional pentru 

construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea 

instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de 

construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban - 

obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor 

culturale din mediul rural. Durata de implementare a Programului este până la data de 31 

decembrie 2015. 

închiriate” 

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 29 din 20.12.2005 privind 

aprobarea Planului Urbanistic General Actualizat al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 3/18.01.2012 privind: trecerea din 

domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Tuluceşti în domeniul 

privat al acesteia a Căminului Cultural Tuluceşti în suprafaţă de 493mp şi a celorlate 

construcţii în suprafaţă de 23mp, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 2197mp 

situat în intravilanul satului Tuluceşti, comuna Tuluceşti, Cvartal 3, Parcela 99, judeţul 

Galaţi, având număr cadastral 105723; 

 Având in vedere  prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, c şi alin. 6 lit. a pct. 

4, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind  administratia  publica locala, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare, privind  administratia  publica locala, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare, care ne arată ce atribuţii exercită Consiliul local 

şi anume: atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului 

sau municipiului; avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a 

teritoriului şi urbanism ale localităţilor; asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind: dezvoltarea urbană, podurile şi drumurile publice. 

 În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 

 
Inspector 

Munteanu Lăcrămioara Daniela 

 



 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : transmiterea in 

folosinţă gratuita către Compania Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din 

satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în 

proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei 

“reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural din satul 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 



BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : transmiterea in 

folosinţă gratuita către Compania Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din 

satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în 

proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei 

“reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural din satul 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 



ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : transmiterea in 

folosinţă gratuita către Compania Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din 

satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în 

proprietatea privată a comunei Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei 

“reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea aşezământului cultural din satul 

Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”, corespunde din punct de vedere legal 

existând: 

- proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinţă gratuita către Compania 

Naţională de Investiţii S.A a aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi şi a terenului aferent, aflate în proprietatea privată a comunei 

Tuluceşti, pe perioada de execuţie a investiţiei “reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 

extinderea aşezământului cultural din satul Tuluceşti, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”; 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 



BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 


