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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi vineri, 26 noiembrie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește d-ul consilier 
local Popica Nicolae Adrian. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae și secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin. 

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară și, în conformitate cu dispoziţiile art. 
135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se  prezintă ordinea de zi: 

  
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 

Decembrie 2021 – Februarie 2022; 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 

data de 29.10.2021; 
3. Aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 

Buzăului pe anul 2021 –secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV; 
4. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 

,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama 
Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Vama Buzăului nr. 87/30.09.2021; 

5. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 
,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021; 

6. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 
,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 90/30.09.2021; 

7. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
88/30.09.2021 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a 
unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, 
rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, 
județul Brașov”; 

8. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
100/30.09.2021 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului 
a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții,,Construire grădiniță în satul Acriș, 
comuna Vama Buzăului”; 

9. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
91/30.09.2021 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a 
unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala 
Gimnazială Vama Buzăului”; 

10. Aprobarea menținerii în anul 2022 a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se 
recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, aprobate pentru anul 2021; 
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11. Stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice, 
raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere realizate din fondul 
forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

12. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007; 
13. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat de Comuna Vama 

Buzăului cu S.C. Simoteamedfam S.R.L.; 
14. Aprobarea asigurării funcționalității specifice a Centrului Local de Informare și Promovare Turistică 

Vama Buzăului de către Asociația ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”; 
15. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
 
Se supune apoi la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 
Decembrie 2021 – Februarie 2022; 

 
Este propus dl. consilier local Comăniță Radu. Alte propuneri nu sunt. 
Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este ales ca preşedinte de şedinţă al Consiliului 

Local al comunei Vama Buzăului, pentru perioada Decembrie 2021 – Februarie 2022, dl. Comăniță Radu. 
 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 29.10.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.10.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

3. Aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 
Buzăului pe anul 2021 –secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat raportul întocmit de către Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 

patrimoniu, raportul nr. 6251/19.11.2021 întocmit de către Compartimentului urbanism, autorizare construcții, 
investiții, achiziţii publice, precum și referatul nr. 6252/19.11.2021 întocmit de către Compartimentului 
asistență socială. 

Sunt apoi prezentate capitolele bugetare care suferă modificări și rectificări, cu indicarea cuantumului 
sumelor aferente. 

Una din motivările acestei rectificări bugetare o constituie acordarea ajutoarelor de încălzire și 
modificarea legislației în acest domeniu, iar în ceea ce privește modificarea listei de investiții aceasta este 
reprezentată de introducerea unui nou obiectiv, respectiv ,,Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”. 

Practic, această rectificare și modificare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 
Buzăului pe anul 2021 privește atât secțiunea de funcționare, cât și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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4. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele 
Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 87/30.09.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 87/30.09.2021, 

prin care au fost aprobați acești indicatori tehnico – economici, însă, urmare a indicațiilor primite de la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,aceștia trebuie să fie corelați cu indicatorii tehncio 
- economici modificați în baza prevederilor O.U.G. nr. 93/2021. 

Prin urmare, se impune aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți 
obiectivului de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele 
Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobați prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 87/30.09.2021. 

Sunt prezentați detaliat noii indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 
,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și 
Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
5. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 

investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021, 

prin care au fost aprobați acești indicatori tehnico – economici, însă, urmare a indicațiilor primite de la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,aceștia trebuie să fie corelați cu indicatorii tehncio 
- economici modificați în baza prevederilor O.U.G. nr. 93/2021. 

Prin urmare, se impune aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți 
obiectivului de investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021. 

Sunt prezentați detaliat noii indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 
,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
6. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 

investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 90/30.09.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 90/30.09.2021, 

prin care au fost aprobați acești indicatori tehnico – economici, însă, urmare a indicațiilor primite de la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,aceștia trebuie să fie corelați cu indicatorii tehncio 
- economici modificați în baza prevederilor O.U.G. nr. 93/2021. 

Prin urmare, se impune aprobarea modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți 
obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”, aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 90/30.09.2021. 

Sunt prezentați detaliat noii indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 
,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
7. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

88/30.09.2021 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de 
canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Practic, urmare a modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 

investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama 
Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului nr. 87/30.09.2021, este modificată și suma necesară pentru asigurarea finanțării de la 
bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de 
stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții 
,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și 
Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
8. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

100/30.09.2021 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță în 
satul Acriș, comuna Vama Buzăului”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Practic, urmare a modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 

investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 99/30.09.2021, este modificată și suma necesară pentru asigurarea 
finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa a II-a, pentru obiectivul de 
investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
9. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

91/30.09.2021 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri 
clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
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Practic, urmare a modificării indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 90/30.09.2021, este modificată și suma necesară pentru asigurarea 
finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa a II-a, pentru obiectivul de 
investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
10. Aprobarea menținerii în anul 2022 a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se 

recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, aprobate pentru anul 2021; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este prezentată apoi adresa nr. 7538/G.T./29.10.2021 provenită de la Direcția Silvică Brașov - Ocolul 

Silvic Teliu și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5899/01.11.2021, precum și 
prevederile Deciziei nr. 648/25.10.2021 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
11. Stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și 

juridice, raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere realizate 
din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt amintite prevederile pct. 5.4.1, lit. ,,c” din NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, după care este prezentată Hotărârea Consiliului 
Județean Brașov nr. 380/26.10.2021 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora 
se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2022. 

Este prezentat tabelul conținând cantitățile de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire 
persoanelor fizice și juridice, raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere 
realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
12. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt prezentate prevederile contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007, încheiat între Comuna Vama 

Buzăului şi Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Dănciulescu B. Adrian şi a actelor adiţionale 
ulterioare, după care este prezentată solicitarea de prelungire a contractului de comodat a Cabinetului Medical 
de Medicină de Familie dr. Dănciulescu B. Adrian, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
6043/05.11.2021.  

Se propune prelungirea contractului de comodat menționat mai sus până la data de 31.12.2022. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
13. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat de Comuna Vama 

Buzăului cu S.C. Simoteamedfam S.R.L.; 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt prezentate prevederile contractului de închiriere nr. 7091/30.12.2019 încheiat între Comuna Vama 

Buzăului şi S.C. Simoteamedfam S.R.L. și ale Actului adițional nr. 1 la acest contract, după care este 
prezentată cererea provenită de la S.C. Simoteamedfam S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Vama 
Buzăului sub nr. 6161/15.11.2021.  

Se propune prelungirea contractului de închiriere menționat mai sus până la data de 31.12.2022. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

14. Aprobarea asigurării funcționalității specifice a Centrului Local de Informare și Promovare 
Turistică Vama Buzăului de către Asociația ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Practic, pe lângă asigurarea funcționalității specifice a Centrului Local de Informare și Promovare 

Turistică Vama Buzăului, situat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 93A, județul Brașov, de către 
Asociația ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”, se propune ca autoritatea Consiliul Local al comunei Vama 
Buzăului să își exprime acordul ca Asociația ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” să expună diverse obiecte 
de interes turistic și să depoziteze în imobilul menționat la art. 1 arma cu tranchilizante marca Telinject, seria 
3004-615, calibrul 13 mm, deținută în proprietate de către aceasta. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
 

15. Diverse:  
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
 

a) Informări au fost făcute pe parcursul ședinței. 
b) Nu sunt. 
c) Nu sunt.  

 
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 

declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
26.11.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Dragoș COMĂNIȚĂ 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                 Adrian – Constantin GĂITAN                                                                                                                            


