ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 21/2013
Incheiat astazi 17. decembrie 2013 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 17 consilieri,
Nu lipseşte nimeni .
Participă la şedinţă , domnul Primar ,doamna Secretar , funcţionarii
publici care au întocmit rapoartele de specialitate ,
reprezentanţii ziarelor
“Háromszék şi Székely Hirmondó , reprezentanţii centrelor financiare , dl.
director al Gos.Trans. Com . Covasna , translatorul oficial d-l Turóczi Árpád
şi reprezentantul biroului senatorial.

Proiectele de hotărâre şi expunerile de motive sunt traduse
în limba maghiară, conform prevederilor legale ; de asemenea şi
dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
Se propune ca preşedinte de şedinţă pe d-ra consilier BECSEK ÉVA
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 17 voturi pentru
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 142/2013
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 401/ 2013 care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin
afisare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 401/2013, după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Covasna pentru anul
şcolar 2014 – 2015.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2014.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea schemei de
ajutor minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de
muncă în oraşul Covasna.
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
local.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei
bugetare pe trim.IV., până la 1 decembrie 2013.
6. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor la
serviciul public de salubritate.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unificării
parcelare a terenului aferent imobilului din str.Toth nr.21/A în vederea
înscrierii construcţiei.
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea programului
de transport public local de călători.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
contractului de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Covasna.
10. Diverse.
Se supune la vot ordine de zi fără modificări
Se votează în unanimitate 17 voturi pentru - Ordinea de zi .
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi
Proiect de hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar din oraşul Covasna pentru anul şcolar 2014
– 2015.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l consilier Kopacz Levente - Benedek
Comisia de buget - finanţe

- Aviz

favorabil
2

Comisia de învăţământ
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 –
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre urmând ca după
obţinerea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi înainte de a fi
supus aprobării Consiliului local proiectului de hotărâre să i se acorde un nou
aviz.
Astfel, avem în vedere:
1. - se respectă prevederile art. 19 alin. (1) lit. „b” şi „c” din
Legea 1/2011, legea educaţiei naţionale în sensul că cele trei unităţi cu
personalitate juridică funcţionează cu efective care depăşesc limita minimă
prevăzută de lege.
Astfel, conform adresei 5531/21.11.2013 a Inspectoratului Şcolar
Judeţean, alineatul antepenultim nu este necesar să se precizeze în proiectul de
hotărâre necesitatea finanţării din bugetul local a vreunei unităţi cu
personalitate juridică.
Cifra minimă legală

Cifra existentă

Liceul Korosi Csoma Sandor
şi Şcoala Gimnazială Avram Iancu

Minimum 300 de elevi, Liceu: 1283
preşcolari şi antepreşcolari
Şc. A.I.: 343

Grădiniţa cu program prelungit

Minimum 150 preşcolari şi Grădiniţă: 225
antepreşcolari

2. Se respectă prevederile art. 61 alin. (1) din Legea 1/2011, legea
educaţiei naţionale reţeaua şcolară existentă şi propusă pentru 2014-2015 fiind
formată din 3 unităţi de învăţământ acreditate.
În cazul în care reţeaua şcolară propusă va fi aprobată, după
obţinerea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean aceasta se va da
publicităţii începând cu luna ianuarie 2014 urmând ca Guvernul să aprobe,
prin hotărâre, cel târziu în martie 2014, cifra de şcolarizare pentru
învăţământul de stat.
3.
Prin H.G. 72/27 februarie 2013 privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele
locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar se stabileşte, conform art.
104 alin. 2-4 din Legea 1/2011 că finanţarea de bază se asigură din bugetul de
stat, că în cazuri excepţionale se fac redistribuiri ale sumelor între localităţi,
între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceluiaşi unităţi
administrativ teritoriale pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, cost
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care se aprobă anual prin hotărâre de Guvern.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic ,aşa cum
a fost iniţiat :
Art.unic 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 143/2013
cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din oraşul Covasna pentru anul şcolar 2014 – 2015.
Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2014.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l director economic Bagoly Zsolt
Comisia de buget - finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru )
articole ,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.4. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 144/2013
cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014.
Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea schemei de ajutor minimis pentru
stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna.
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l director economic Bagoly Zsolt
Comisia de buget - finanţe
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001
– legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre
având în vedere că se respectă prevederile legale invocate.
Şi prin HCL 73/2011 s-a aprobat o schemă de ajutor de stat, cu un
buget de 750.000 E, defalcat pe trei ani, pentru un număr estimat de 10
beneficiari. De această schemă a beneficiat un singur investitor căruia i s-a
acordat scutire la impozitul pe clădiri în sumă de 30.479 lei, numărul de
locurilor de muncă create fiind de 11.
Noua schemă propune reducerea impozitului pe clădiri pentru 10
întreprinderi mici şi mijlocii care pe durata schemei (până în 2017 inclusiv)
realizează investiţii noi, criteriul principal de acodare a facilităţii fiind
valoarea investiţiei care trebuie să fie de minimum 200.000 Euro, iar celălalt
criteriu fiind nr. de personal mediu angajat, care trebuie să fie de min. 5
persoane.
Întrucât la art. 8 alin. (1) lit. „c” se include ca şi criteriu de
acordare şi profilul de activitate, fără ca acesta să se regăsească în grila de
reducere din anexa 2 se propune eliminarea lit. „c”, mai ales că la art. 9 alin.
(1) facilitatea se acordă pentru clădirile nou construite indiferent de destinaţia
economică a acestora.
Bugetul schemei este de 700.000 E defalcat pe 4 ani, fiecare
solicitare urmând a fi aprobată prin hotărârea consiliului local.
Pentru corelarea datelor propunem modificarea termenului de 3
ani, condiţie pentru crearea locurilor de muncă (art. 9 alin. (2) lit. „a”) la 1 an,
astfel încât după recepţia la terminarea lucrărilor a noii construcţii să se creeze
locurile de muncă şi să se angajeze personalul, pentru a nu se risca expirarea
perioadei limitate de valabilitate a schemei de ajutor.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru )
articole ,aşa cum a fost iniţiat :
5

Art.1. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.4. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 145/2013
cu privire la aprobarea schemei de ajutor minimis pentru stimularea
investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna.
Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l director economic Bagoly Zsolt
Comisia de buget - finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Domnul Domahazi – felicită pe dl. Bagoly pentru rezultatele obţinute
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 5 ( cinci ) articole
,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.4. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.5. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 146/2013
cu privire la rectificarea bugetului local.
Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trim.IV., până la 1
decembrie 2013.

6

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l director economic Bagoly Zsolt
Comisia de buget - finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) articole
,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 147/2013
cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trim.IV., până la 1
decembrie 2013.
Se trece la discutarea punctului 6. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l viceprimar Csikos Tibor
Comisia pentru servicii
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Director – executivul a aprobat Ordinul nr. 31/2013 , la
recomandarea Curţii Europene de Conturi , prin care solicită ca în fondul de
administrare a mediului să se plătescă – preţul / t. – 50 lei în anul 2014 – 80
lei în anul 2015 – 120 lei în anul 2016 . Acesra va avea un impact semnificativ
asupra preţurilor pe m3. Ca latură socială pot să menţioney că faţă de alte
oraşe preţul este inferior în oraşul Covasna, la Tg. Secuiesc este de 80 lei/t ,
la Sft. Gheorghe 90 lei / tonă - / Preţul pe care solicităm este la 70m3 , şi este
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inferior celorlalte oraşe din judeţ! - / persoană este 0,11 m3 – ceea ce este
mult mai puţin faţă de ce preluăm şi transportăm în momentul de faţă la Sft.
Gheorghe .Ca să se eficientizăm activitatea noastră , din luna ianuarie 2014
vrem să obligăm pe toţi contractanţii să cumpere şi să folosească euro pubele şi în aşa fel cantitatea să fie cea stipulată în contract. Totodată
solicităm şi de la Primăria oraşului Covasna ajutor , în legătură cu lista pe
care am depus cu persoanele care nu au încheiat contract cu firma noastră să
fie obligaţi să încheie !
Domnul Csikos – din ianuarie 2014 , o să rămâne o singură rampă în
judeţ , cea din Sft. Gheorghe , depozit euro-conform , deci toată lumea acolo o
să transporte gunoiul
Domnul Şerban – am înţeles că în anul 2014 fuzionaţi cu TEGA
Domnul Csikos – încă nu este vorba , nu am cunoştinţă de asta
Domnul Kadar – întreabă dacă Gos. Tans. Com . şi-a propus să
schimbe politica comercială –la persoane fizice facturarea se face /
persoană , şi la persoane juridice / m3 – deci avem două unităţi de măsură ,
întrabarea mea este dacă s-a gândit operatorul să treacă şi la persoanele fizice
la umitatea de măsură m3 . Cred că o facturarea pe cantităţi ar fi mai corect!
Domnul Director ne-am gândit la treaba acesta , dar nu e uşor de
finalizat , nici acum nu e pe pauşare , cantitatea / persoană este de 0,11 m3 .
Prin faptul că vom obliga pe toţi contractanţii noştrii să aibă euro – pubele ,
cantitatea va fi controlabilă . Acum se mai întâmplă , că pun în faţa porţii 2
m3 , 10 saci sau butoaie de 200 l , nemanevrabile. Ne-am gândit să obligăm
procurarea acesor euro- pubele , care se poate procura la preţ de second hand ,
de la firma noastră. În aceste condiţii va scădea cuntitatea gunoiului ce trebuie
să transportăm la Sft. Gheorghe , prin asta implicit şi taxa pe care trebuie să
plătim ca taxă de depozitare .
Domnul Molnar – ce se întâmplă cu cei care nu au contract , cum
puteţi rezolva situaţia lor , mai ales după cum am citit de pe listă , majoritatea
sunt de etnie romă , nici nu au de unde să plătească !
Domnul Director – noi nu avem nici o competenţă să obligăm să
încheie contract , în privinţa asta rugăm Primăria să ne sprijine , numai
Consiliul Local este în măsură să încheie contract şi să aplice amenzi
Domnul Csikos –conform hotărârii Consiliului Local acest lucru este
obligatoriu pentru toţi , deci , pârghia de control va fi amenda , la cei care nu
au încheiat contract , şi amenda va fi efectuată de către agentul de mediu ,
viceprimar şi poliţia locală . Trebuie să începem ! În trecut , din greşeală , sau
nu , am trecut la facturare / persoane la casele particulare , când am preluat eu
a fost 0,5 m3 / persoane/ gospodării , şi era într-un fel corelat , deci cam 3
persoane 0,5 m3/lună , era bine. Atunci s-a zis în Consiliul de Administraţie
că avem 12.000 locuitori , dacă înmulţim 12.000 cu 7 lei , asta trebuie să fie
venitul. Cu chin cu vai am ajuns doar la 7500 de locuitori , mai mult nu am
putut . În viitor aşa trebuie să fie cum e şi în occident , 1 pubelă de 120l de
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patru ori pus afară este 0,5 m3 , 140 l x4 este 1 m3. Aşa se va factura ! Încă la
o soluţie m-am gândit , în anul viitor încercăm să găsim un loc pentru
compostare. Este foarte mult material degradabil , frunze , etc. primăvara şi
toamna , şi e mare păcat să trensportăm la Sf. Gheorghe. Avem o singură
contestaţie de la preşedintele Asociaţiei de proprietari str. Ştefan cel Mare nr.
22 – a depus în legătură cu tariful respectiv şi a invocat neregurile considerate
de el – eu consider că serviciul de salubrizare a fost concesionat din anul 2007
până în anul 2017 , dotările s-au mai îmbunătăţit , sunt 2 maşin AVIA şi un
Mercedes nou cumpărat , de capacitate mare , nu cred că sunt probleme . La
nr. de personal , ce a invocat , dacă vrea să lucreze cineva cu 10 persoane nu
cred că va reuşi , noi ca şi consilierisuntem aici să creem locuri de muncă , n u
se desfinţăm ! În legătură cu ce invocă aici de slabă colectare propun ca ,
Asociaţia de proprietari str. Ştefan cel Mare nr. 22 să facă contract prin
preşedinte cu S.C. Gos. Trans. Com S.R.L. pentru a emite factura de
colectare şi transport gunoi , colectarea banilor de la membrii asociaţiei să se
facă conform Statutului Asociaţiei de proprietari art.8 alin (d) , în vederea
eficientizării colectării .
Domnul Director – la colectare am rezolvat multe
Domnul Domahazi – ideea de compostare e foarte bună , dar să se
realizeze , nu să rămâne numai vorbe goale ! Eu aş insista în continuare la
amendă , cine va fi cel care amendează ? Care procedura ? – Acum , noi
discutăm , că o să facem , dar nu o să reuşim !
Domnul Csikos – cu colectrea creanţelor !
Domnul Director – cu colectarea creanţleor s-au făcut paşi mari pentru
folosul societăţii !!
Domnul Domahazi – aici am înţeles , dar colecatre amenzilor cine va
face ? – se poate recompensa cu muncă în folosul societăţii ?
Domnul Csikos – asta decide tribunalul , dacă da , noi le dăm de lucru ,
şi acum avem pe cineva cine lucrează !
Domnul Gyero – nu aceste peroane ar fi problem , ci cei care din
principiu nu vor să încheie contract !
Domnul Domahazi – de când aştept amenda de la domnii de la
mediu !”
Domnul Enea – dacă ne atingem de cantitate , atunci nu o să depune la
poartă , o să ducă în altă parte , pe câmp , etc. , e mai bine să rămâne aşa în
pauşale .
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) articole
,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1.
Art.2.

17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
9

Art.3. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 148/2013
cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
Se trece la discutarea punctului 7. din ordinea de zi : Proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea unificării parcelare a terenului
aferent imobilului din str.Toth nr.21/A în vederea înscrierii construcţiei.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l Rakosi , referent de specialitate urbanism
Comisia de urbanism
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două ) articole
,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 149/2013
cu privire la aprobarea unificării parcelare a terenului
aferent imobilului din str.Toth nr.21/A în vederea înscrierii construcţiei.
Se trece la discutarea punctului 8. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la modificarea programului de transport public local
de călători.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l Viceprimar Csikos Tibor
Comisia pentru servicii publice
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
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Se trece la discuţii :
Domnul Serban – Linca Trans. este firmă nou înfiinţată ?
Domnul Csikos – nu, este fostul ECOSIL , dar acum a fost cumpărată
de CODREANU TRANS . de la anul se intră în legalitate
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două )
articole ,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1. 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 17 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 150/2013
cu privire la modificarea programului de transport public
local de călători.
Se trece la discutarea punctului 9. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii silvice cu
Ocolul Silvic Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care:
Prezintă d-l Viceprimar Csikos Tibor
Comisia pentru silvicultură
- Aviz
Comisia pentru servicii publice - Aviz
Comisia juridică
- Aviz
Doamna Secretar
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – comisia de silvicultură face menţiune , atât
administratorii cât şi firmele care execută exploatări forestiere să fie
monitorizaţi mai atent- totodată rog conducerea să acordă sprijinul pentru
organizarea manifestaţiei de rang naţional şi internaţional
Domnul Enea – sunt de acord să rămâne aşa , dar să se ocupe şi de
planări , pentru că în spatele hotelului Bradul şi mai sus , nu mai există pădure
, de ani de zile nu s-a plantat nimic . Rămânem imediat fără pădure !
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Domnul Csikos – este obligatoriu ca în maximum 2 ani să fie plantat ,
altfel e caz penal , dar această porţiune nu este a primăriei
Domnul Bocan – aceste tarife sunt nemodificate din anul 2009 , iar
referitor la replantări , este obligatorie în maximum 2 ani.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) articole
,aşa cum a fost iniţiat :
Art.1. 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2. 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.3. 16 voturi – pentru – unanimitate
In ansamblu 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 151/2013
privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii silvice cu
Ocolul Silvic Covasna.
DIVERSE :
Domnul Primar – în mapele dvs. sunt câteva documente , vă rog să le
citiţi – dl. Domahazi , să fiţi liniştit se rezolvă , - referitor la drumul naţional ,
noi am relatat că nu s-a investit de mult aici , vedeţi răspunsul , dar ni – se
promite că la anul se va face ceva - dar noi solicită atenţie mai mare din parte
Guvernului , Covasna fiind Staţiune Balneo – Climaterică este inadmisibil să
avem asemenea drumuri !
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi
extraordinare din data de noiembrie ; 04 decembrie 2013
Se votează în unanimitate - 17 voturi pentru - unanimitate

Nefiind alte discuţii şedinţa de încheie la ora 16,30
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BECSEK EVA

SECRETAR
ENEA VASILICA
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