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PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 31.08.2022 la sediul primăriei comunei Marca, cu ocazia desfășurării 

ședinței ordinare a Consiliului local Marca, la care participă un număr de 11 consilieri locali, 

primarul comunei, viceprimarul comunei care are și calitate de consilier local, secretarul general 

al comunei și administratorul public al comunei.  

Doamna Iuhas Cristina-Mariana, în calitate de secretar general al comunei Marca, 

informează că ședința este legal constituită pentru ordinea de zi și supune spre aprobare procesul 

verbal al ședinței din data de 08.06.2022, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. În 

continuare supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 30.06.2022 care nu s-a 

putut desfășura din lipsă de cvorum, fiind prezenți la acea ședință doar 5 consilieri locali. 

Procesul verbal al ședinței din data de 30.06.2022  este aprobat cu unanimitate de voturi. Dă în 

continuare cuvântul domnului primar. 

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind 

aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului și scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe și a 

obiectelor de inventar propuse de comisia de inventariere, urmând ca acest proiect să fie înscris 

la punctul 10 al ordinii de zi. În continuare supune spre aprobare ordinea de zi suplimentată, fiind 

aprobată cu unanimitate de voturi următoarea 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

septembrie, octombrie și noiembrie ale anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a 

Planului de Urbanism General al Comunei Marca (P.U.G.) si a Regulamentului 

Local de Urbanism (R.L.U.) aferent, aprobat prin HCL nr. 18/28.07.2011 și 

prelungit prin HCL nr. 21/02.06.2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea 

teritoriului  

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Comunei Marca, însușit prin anexa la Hotărârea Consiliului 

Local Marca nr. 19 din 28 octombrie 1999, cu modificările și completările ulterioare  

5. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori 

persoane fizice și juridice, scoaterea creanțelor fiscale ale acestora din evidența 

curentă și trecerea în evidență separată 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Marca 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 

imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate 

publică de interes local la obiectivul de investiții ,,Rețea de aducțiune și echipare puț 

forat existent în localitatea Porț, comuna Marca, județul Sălaj” 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

investitia „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea  - clădire Primărie 

veche, județul Salaj” 



 2 

9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea  - clădire Primărie 

veche, județul Salaj” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului și 

scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar propuse de 

comisia de inventariere 

11. Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Marca în anul 

2021 

12. Rapoarte de activitate a consilierilor locali pentru anul 2021 

13. Raport semestrial al compartimentului asistență socială 

14. Probleme curente 

 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 1 al ordinii de zi, 

adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 22/2022 privind alegerea președintelui 

de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie ale anului 2022. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Costruț Pavel cere lămuriri cu privire la data în care va începe efectiv acțiunea 

de actualizare a Planului de Urbanism General al Comunei Marca, cât se consideră că se va lucra 

pe acest plan și dacă instituțiile cu care colaborăm pentru acest plan includ consiliul județean cu 

departamentele tehnice de specialitate și prefectura. 

Domnul primar informează că aprobarea proiectului de hotărâre reprezintă primul pas din 

procedură, după care va urma procedura de achiziție și restul demersurilor. Pentru elaborarea 

planului colaborăm cu Consiliul Județean, acolo unde a și fost depus certificatul de urbanism și 

am primit lista cu avizele de care avem nevoie pentru realizarea Planului de Urbanism General al 

Comunei Marca. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 2 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 23/2022 privind aprobarea iniţierii 

demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General al Comunei Marca (P.U.G.) si 

a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent, aprobat prin HCL nr. 18/28.07.2011 

și prelungit prin HCL nr. 21/02.06.202. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Costruț Pavel dorește să ridice problema expusă și în cadrul ședinței comisiilor 

de specialitate, referitoare la informarea cetățenilor comunei și prin alte mijloace de comunicare 

în afară de aunțurile postate pe site-ul oficial și pe rețelele de socializare, pentru a se putea 

elabora un Plan de Urbanism General al Comunei Marca cât mai real și mai util pentru 

necesitățile Comunei Marca. Printre propunerile domnilor consilieri se numără anunțarea 

cetățenilor la ieșirea din biserica, întâlniri cu cetățenii și susținere oferită de primărie prin 

aparatele de specialitate. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă când va începe cadastrarea generală. 

Domnul primar informează că în data de 04.08.2022 a participat împreună cu domnii 

Hălmăjan Paul-Iulian și Tegzeș Octavian-Ilie la o primă ședință. Procedural, firma care a câștigat 

licitația are de făcut în primă fază raportul preliminar. După aprobarea raportului preliminar de 
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către OCPI, începe efectiv termenul contractual, undeva la 300 – 309 zile pentru execuția 

cadastrului general. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă care este situația cu PUZ-ul pentru terenul pe 

care urmează să fie construită capela de la Porț. 

Domnul primar afirmă că trebuie să verifice exact care este stadiul, deoarece nu știe 

exact. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că ar dori o mai mare implicare a angajaților 

primăriei care răspund de planul urbanistic. 

Domnul Costruț Pavel întreabă unde poate fi văzut PUG-ul valabil la această dată, pentru 

a putea să vedem la ce ne raportăm. 

Doamna secretar general informează că PUG-ul actual poate fi consultat la 

compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. 

Domnul primar spune că tot în cadrul ședințelor de consiliu local s-a aprobat prelungirea 

actualului PUG, care va fi valabil până la actualizarea acestuia. Actualizarea PUG-ului nu este o 

treabă ușoară și durează 1-2 ani, timp în care PUG-ul trece pe la toate autoritățile și comisiile. 

Domnul Costruț Pavel susține că ar trebui să se implice în special tinerii în procesul de 

actualizare a PUG-ului, mai ales dacă au terenuri și vor să rămână în zonă și să construiască. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 3 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 24/2022 privind aprobarea 

regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor 

de urbanism și amenajarea teritoriului. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Purcar Paul informează că au fost ceva probleme de vecinătăți cu cele 2 clădiri 

de la Marca-Hută cu domnul Băliban care are proprietăți în acea zonă. Domnul Băliban a fost 

invitat la primărie pentru clarificarea situației. La întâlnirea avută cu domnul Băliban i s-a 

prezentat ceea ce dorim să facem acolo, iar ulterior domnul Băliban ne-a transmis documentele 

de proprietate pentru a putea să ne aliniem la acestea. Firma contractată de primărie pentru a se 

ocupa de această lucrare a făcut modificările necesare și s-a aliniat la limitele de proprietate 

stabilite împreună cu domnul Băliban și la o sentință judecătorească care se referea la terenurile 

din acea zonă.  

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 4 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 25/2022 privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Marca, însușit prin 

anexa la Hotărârea Consiliului Local Marca nr. 19 din 28 octombrie 1999, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul primar spune că în ședința comisiilor de specialitate doamna Pop Cornelia-Elena 

a prezentat domnilor consilieri despre ce este vorba. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 5 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 26/2022 privind declararea stării de 

insolvabilitate a unor debitori persoane fizice și juridice, scoaterea creanțelor fiscale ale 

acestora din evidența curentă și trecerea în evidență separată. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul primar afirmă că în ședința comisiilor de specialitate doamna secretar general a 

explicat despre ce este vorba. Modificările care se fac sunt mai mult de îndreptare a unor erori, 

nu de modificarea propriu-zisă a organigramei. 
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Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă noi stăm bine cu organigrama. 

Domna secretar informează că nu sunt modificări ale posturilor prevăzute în 

organigramă, ci doar modificări privind forma scriptică, acestea fiind necesare pentru 

conformarea la adresa primită din partea ANFP, adresă care a fost transmisă domnilor consilieri 

și pusă la dispoziție în materialele de ședință. Prezintă în continuare domnilor consilieri 

modificările care se vor face. 

Domnul Purcar Paul explică mai detaliat domnilor consilieri modificările care vor avea 

loc în cadrul organigramei și a statului de funcții.  

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 6 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu un număr de 6 voturi ,,PENTRU”, un vot ,,ÎMPOTRIVĂ” al domnului 

Bădăcean Cosmin-Ioan și 4 ,,ABȚINERI” ale domnilor consilieri Ardelean Teodor, Lazoc Ioan-

Mitică, Lonte Ioan și Strava Vasile-Dorin Hotărârea nr. 27/2022 privind aprobarea 

modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Marca. 

Domnul primar afirmă că, potrivit legii, votul împotrivă trebuie motivat. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan motivează votul împotrivă prin faptul că nu i se par în 

regulă unele modificări propuse. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că a văzut în documentele de ședință că evaluarea acestui 

imobil a fost făcută la aproximativ 53.000 lei. Întreabă dacă s-au mai purtat discuții cu doamna 

Ana Tegzeș, proprietara imobilului, ulterior întâlnirii avute de domnii consilieri cu dânsa. 

Domnul primar susține că s-a întâlnit recent cu doamna Tegzeș Ana și a informat-o 

asupra faptului că azi va fi ședință de consiliu și se va merge în continuare cu exproprierea. 

Doamna Tegzeș Ana a spus că atunci așteaptă și ea finalitatea acestui demers. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă cum s-a făcut evaluarea acelui teren, deoarece în 

raportul de anul trecut era undeva la 75.000 lei, iar acum s-a ajuns la 53.000 lei. 

Domnul primar afirmă că avem o firmă angajată care se ocupă de întreaga procedură, 

inclusiv de evaluarea imobilului. Evaluarea se face diferit pentru expropriere și pentru vânzare.  

Doamna secretar general informează că au fost 2 tipuri de evaluări diferite. O evaluare a 

fost de informare în vederea cumpărării care a fost la valoarea menționată de domnul Ardelean 

Teodor, iar acum firma, prin expertul său care se ocupă doar de evaluări, în vederea exproprierii 

a stabilit o valoare de aproximativ 53.000. Pentru realizarea evaluării există anumite grile care au 

un minim și un maxim. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă dacă doamna Tegzeș Ana va fi mulțumită cu 

această sumă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că doamna Tegzeș Ana poate să fie sau nu de 

acord cu această sumă. 

Domnul primar crede că doamna Tegzeș Ana va fi mulțumită cu această sumă. 

Exproprierea nu mai dă posibilitatea proprietarului de a nu fi de acord cu suma stabilită.  

Domnul Opriș Nicușor-Marcel întreabă când se poate da drumul la conductă după ce se 

finalizează exproprierea. 

Domnul primar afirmă că firma care se ocupă de expropriere trebuie să ne spună când 

putem să facem plata. Trebuie publicat în monitorul oficial acest demers, iar imediat după 

publicare, din discuțiile purtate, s-ar putea face plata. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel le mulțumește domnilor consilieri de la Marca, pentru 

faptul că imobilul care face obiectul discuției ar fi fost mult mai scump dacă de acolo nu se 
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duceau bazinul și anumite utilități pe care în prezent le folosesc la Marca. 

Domnul Costruț Pavel spune că nu ar trebui să se tot împartă comuna pe sate, deoarece 

consilierii pun osul la toate obiectivele. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 7 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 28/2022 privind aprobarea 

declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere 

aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții ,,Rețea de 

aducțiune și echipare puț forat existent în localitatea Porț, comuna Marca, județul Sălaj”. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul primar informează că documentația tehnică pe care am pregătit-o și am depus-o 

la Compania Națională de Investiții cuprinde reabilitarea clădirii, precum și dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Marca. Valorile cele mai mari care sunt cuprinse 

în deviz se referă la aceste dotări. Niciodată din bugetul local nu am putut să suportăm ca și 

valoare costurile pentru a dota Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Marca, 

motiv pentru care am folosit această oportunitate de finanțare. Tot în cadrul acestui obiectiv de 

investiții se va realiza deasupra garajelor o sală de ceremonii unde se vor putea desfășura mici 

ședințe, ceremoniile de căsătorie și ședințele consiliului local. Sala de ședință va fi dotată cu 

aparatură modernă. De asemenea, se va moderniza și arhiva. Finanțarea a venit de la Compania 

Națională de Investiții, am fost publicați în lista sinteză că avem obiectivul finanțat, rămânând ca 

noi doar să îndeplinim în continuare procedurile pentru obținerea efectivă a lucrării. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că domnii consilieri nu au văzut niciodată un 

proiect sau o schiță referitore la acest obiectiv de investiții. 

Domnul primar spune că are o un exemplar din documentație în biroul său, celălalt 

exemplar fiind predat la Compania Națională de Investiții.   

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 8 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 29/2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru investitia: „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

extinderea  - clădire Primărie veche, județul Salaj”. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul primar informează că acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a 

punctului anterior votat. Procedural noi vom trebui să predăm amplasamentul către Compania 

Națională de Investiții, iar după desemnarea executantului vom face predarea către acesta. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă Compania Națională de Investiții trimite un 

reprezentant în teren pentru efectuarea predării obiectivului.  

Domnul primar spune că există un reprezentant al Companiei Naționale de Investiții care 

este responsabil de realizarea acestor pași. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 9 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 30/2022 privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea  - clădire 

Primărie veche, județul Salaj”. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și se cer discuții. 

Domnul Lonte Ioan dorește ca în fiecare comisie care se face să fie numiți membri și din 

rândul consilierilor locali, pentru a nu se ajunge la polemici și discuții care nu își au rostul. 
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Domnul primar întreabă la ce se referă mai exact legat de acest punct de pe ordinea de zi 

și îl întreabă cine ar vrea să facă parte din această comisie. Întreabă dacă consilierii au timp să 

participe zi de zi când se iese pe teren la realizarea inventarului. 

Domnul Lonte Ioan spune că sunt mai multe consumabile care se tot propun la casare, 

fără a se ști ce s-a întâmplat cu ele. Înțelege că unele lucruri mărunte sunt uzuale, dar mai sunt 

altele despre care nu se știe de ce se casează. Ce s-a întâmplat cu sapa forjată forestieră, trusa de 

scule universal sau ciocanul universal? 

Domnul primar spune că se mai deteriorează și ele. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă în ce an s-a cumpărat trusa de scule propusă spre 

casare. 

Domnul Purcar Paul afirmă că s-a cumpărat în urmă cu câțiva ani. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că nu se poate casa așa repede o trusă de scule. Din ce 

a înțeles acea trusă de scule a dispărut. Îl întreabă pe domnul viceprimar dacă poate da detalii 

despre această trusă de scule. 

Domnul viceprimar susține că trusa de scule era lipsă când a venit el în primărie. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că în tabel apare ca gestionar al trusei domnul 

Supuran Gheorghe, dar nu crede că trusa a fost data efectiv în gestiunea cuiva. 

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre aflat la punctul 10 al ordinii de 

zi, adoptându-se cu unanimitate de voturi Hotărârea nr. 31/2022 privind aprobarea rezultatului 

inventarierii patrimoniului și scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de 

inventar propuse de comisia de inventariere. 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. 

Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Marca în anul 

2021 a fost prezentat și pus la dispoziția domnilor consilieri, urmând a fi postat pe site-ul oficial 

al comunei. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. 

Rapoartele de activitate a consilierilor locali pentru anul 2021 au fost prezentate, urmând 

a fi postate pe site-ul oficial al comunei. 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. 

Raportul semestrial al compartimentului asistență socială a fost prezentat și pus la 

dispoziția domnilor consilieri. 

Se trece la probleme curente. 

Domnul primar informează că s-a primit o adresă de la Școala Gimnazială nr. 1 Marca 

prin care am fost informați că în localitatea Leșmir mai avem doar un copil în ciclul primar, iar la 

grădiniță 4 copii. S-au purtat discuții la nivel de Inspectorat Școlar și de Prefecrură pentru a 

vedea ce putem să facem. Domnul prefect a solicitat puțin timp pentru a analiza situația și a 

vedea cum să procedăm. Cel mai probabil va trebui să modificăm rețeaua școlară. Grădinița 

îndeplinește condițiile de funcționare, având 4 copii, astfel că va putea fi păstrată în continuare, 

dar copilul din ciclul primar se va transfera cel mai probabil la școală la Marca. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan informează că ieri au fost informați în cadrul Consiliului 

de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Marca despre faptul că, copilul se va transfera la 

Suplacu de Barcău. 

Domnul Costruț Pavel prezintă domnilor consilieri cererea de transfer pentru eleva Budai 

Teodora-Iasmina de la Școala Leșmir la Liceul Tehnologic Suplacu de Barcău. 

Domnul primar spune că procedural va trebui în primă fază raportul argumentativ al 

Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Marca, urmând a se convoca o ședință de 
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consiliu local pentru a modifica rețeaua școlară, dacă este cazul. Va mai purta discuții cu cei de la 

Inspectoratul Școlar pentru a vedea dacă este necesară modificarea rețelei școlare.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că avem cheltuieli enorme la Leșmir. Avem doar 

4 copii și 3 angajați. 

Domnul primar spune că vor rămâne 2 angajați dacă nu va mai fi învățătoare. Rămâne 

doar educatoarea și femeia de serviciu cu jumătate de normă.  

Doamna secretar general prezintă cererea domnul Zmole Cătălin-Florin, proprietar al 

imobilului situat în localitatea Marca, nr. 250, prin care solicită scoaterea din evidența fiscală a 

clădirii de la poziția 250, pe motiv de autodemolare. 

Se supune la vot solicitarea domnului Zmole Cătălin-Florin, fiind aprobată cu un numr de 

10 voturi ,,PENTRU” și o ,,ABȚINERE” a domnului Zmole Florian-Dumitru. 

Doamna secretar general prezintă în continuare domnilor consilieri Decizia Curții de 

Conturi nr. 20/1/19.08.2022 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 

prin Decizia 20/19.10.2021. Decizia face referire la 2 măsuri. Prima măsură se referă la  plata 

unor cheltuieli care nu au legătură cu activitatea entității, reprezentând penalități de întârzâiere 

achitate către Elecktronische Archiv Verschlussellung SRL, iar cea de-a doua la acordarea de 

venituri salariale în cazul unor angajați peste nivelul indemnizației lunare a viceprimarului. În 

ceea ce privește cea de-a doua măsură, exită un proces pe rol. În primă instanță s-a câștigat 

procesul, iar Curtea de Conturi a făcut recurs și așteptăm să vedem ce decizie finală se va da. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă despre proiectul de finanțare despre care s-a 

discutat în luna mai referitor la Școala Marca. În luna mai s-a discutat despre o documentație 

pentru a se depune un proiect de finanțare pentru reabilitarea Școlii Marca. Dorește să știe care 

este stadiul și dacă s-a rezolvat problema legată de teren. 

Domnul primar afirmă că nu s-a rezolvat problema legată de teren.  

Doamna secretar general afirmă că trebuie să se facă în primă fază o rectificare de buget 

prin care să se aprobe o sumă de bani pentru achitarea cheltuielilor aferente dezmembrării 

respective. 

Domnul primar afirmă că va fi o rectificare de buget în următoarea ședință și se va 

rezolva atunci. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă care este stadiul procedurilor pentru aleea de la 

Biserica Catolică din localitatea Marca și de ce nu se lucrează. 

Domnul primar afirmă că este în curs de autorizare. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că au fost discuții că domnii consilieri au blocat 

lucrarea. Întreabă cu ce au blocat ei lucrarea. Din câte știe, nici astăzi nu este făcută 

documentația cu terenul și asta este marea problemă pentru care nu se lucrează. 

Domnul primar spune că în primă fază într-adevăr domnii consilieri au blocat lucrarea. 

Nu există probleme legate de teren. A fost o solicitarea de la Consiliul Județean de repoziționare 

a bisericii. S-a făcut repoziționarea respectivă, astfel că se vor continua procedurile. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că are o ultimă întrebare referitoare la cursurile 

personalului de la primărie. A făcut o solicitare în urma căreia a primit o situație. În anul acesta  

s-a achitat pentru suma de cursuri 42.286,5 lei. Îi spune domnului primar că nu s-a încadrat în 

suma aprobată în acest scop, astfel că s-au achitat cursuri și de la capitolul alte bunuri și servicii. 

Mai spune că din această sumă, cursurile domnului primar valorează jumătate, aproximativ 

20.000 lei.  

Domnul primar întreabă la ce cursuri se referă. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan îi enumeră câteva dintre acestea. 
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Domnul primar spune că adunările generale nu sunt cursuri. Le atrage atenția domnilor 

consilieri să nu confunde adunările generale la care participă primarii cu cursurile.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă i se pare normal că s-au achitat sume de la 

alte bunuri și servicii, în condițiile în care noi aveam bani aprobați în acest sens care s-au cheltuit 

deja. 

Domnul primar afirmă că nu știe dacă doamna contabilă poate să ne spună ceva în acest 

sens. Consideră că se pot achita de la alte bunuri și servicii participarea la adunarea generală, 

deoarece nu este curs. La Adunarea Generală a primarilor nu se cursează primarii.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă ce fac atunci la aceste adunări generale. 

Domnul primar spune că dacă dorește să vadă ce se face, să vină în birou să îi prezinte 

agenda de lucru pentru fiecare adunare. O să vadă că sunt activități pentru fiecare participare. De 

asemenea, o să vadă că aceste adunări se fac cu participarea miniștrilor, a guvernului. Mai spune 

că nu merge de unul singur la aeste adunări. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că ar trebui întrebată Curtea de Conturi dacă s-a procedat 

bine. 

Domnul primar spune că o să vină Curtea de Conturi în control și o să verifice. 

Domnul Strava Vasile-Dorin spune că momentan este oprită distribuirea apei în 

localitatea Șumal. Întreabă care este situația. 

Domnul primar informează că alimentarea cu apă este oprită deoarece este o problemă la 

ieșirea din localitatea Leșmir. Ieri a fost și a cumpărat piesele, iar în cursul zilei de azi o să le 

monteze muncitorii. 

Domnul Strava Vasile-Dorin spune că se intervine, se acoperă groapa înapoi și rămâne 

mormanul de pământ excavat pe marginea drumului. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă cine realizează aceste reparații. 

Domnul primar spune că reparațiile se fac de către muncitorii de la primărie. Au fost 

cumpărate mai multe piese, chiar și de rezervă pentru a nu trebui să tot mergem după alte piese 

când apare o problemă. 

Domnul Strava Vasile-Dorin afirmă că la subtraversarea de lângă domnul Roșan 

materialul cu care s-a umplut s-a lăsat destul de jos, astfel că trebuie să reduci viteza când treci 

pe acolo cu mașina. 

Domnul primar spune că o să îi sune pe muncitorii de la primărie să meargă să vadă de ce 

au nevoie acolo. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă de ce conducta de apă care s-a introdus la ultimele 

case din localitatea Șumal nu s-a făcut tot cu utilajul și cu muncitorii noștri și am angajat o firmă 

pentru realizarea lucrării. 

Domnul primar spune că muncitorii noștri efectuează săpătura, dar apelăm la 

constructorii pe care îi avem în zonă pentru realizarea lipiturilor. Pentru efectuarea lipiturilor 

trebuie un aparat special, deoarece trebuie făcută sudură cu electrofuziune.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că ar trebui să apelăm la o firmă specializată doar 

pentru realizarea lipirii, nu și pentru săparea șanțului și introducerea conductei. 

Domnul primar îl întreabă pe domnul Lazoc Ioan-Mitică cum a reparat el spărturile în 

perioada în care a fost viceprimar. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică cere lămuriri domnului Dombi Arpad legat de acuzațiile 

aduse referitoare la tăierea conductei din localitatea Leșmir, în perioada în care a fost viceprimar. 

Îl întreabă pe acesta dacă consideră că el putea să taie o cunductă fără aprobarea domnului 

primar. Astfel de discuții au fost și înainte de alegeri. El a dus oamenii acolo la solicitarea 
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domnului primar, neștiind despre ce este vorba. 

Domnul Dombi Arpad spune că în loc să se facă acolo sus, mai bine s-a tăiat conducta 

acolo jos, rămânând astfel fără apă pe pășune. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă cine a tăiat conducta.  

Domnul Dombi Arpad susține că cei de la apă au tăiat conducta, iar domnul Lazoc Ioan-

Mitică a fost acolo. A explicat și atunci care a fost situația. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că doar i-a dus acolo, dar nu a știut despre ce este 

vorba. Îl întreabă pe domnul primar dacă i se pare normal ca o sumă frumușică să se dea la o 

firmă care sapă și bagă o conductă, în loc să facem cu utilajul și cu oamenii noștri.  

Domnul primar afirmă că noi nu avem cum să facem rețele și nu știe cum să mai explice 

pentru a se înțelege. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că trebuie să urgentăm cu achiziția puțului de la 

Porț și să predăm conducta aceasta la un operator autorizat, pentru a nu mai avea atâtea discuții. I 

se pare foarte interesant că legat de toate problemele din comună este acuzat primarul că este 

vinovat. Întreabă de ce este primarul vinovat în toate. Vine Curtea de Conturi în control, iar dacă 

omul acesta a furat, o să vedem.  

Domnul primar spune că nu suntem în stare să respectăm legea care spune clar că în fața 

casei fiecare trebuie să își curețe. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că majoritatea respectă legea și își curăță, dar la alții 

trebuie să li se facă. De ce nu se iau măsuri în acest sens. Mai are o întrebare legată de problema 

instalării GPS-ului pe mașina primăriei. A înțeles că achiziționarea acestuia a fost prevăzută în 

ultimul trimestru al anului. Spune că firma sa se angajează să cumpere acest GPS, pe care o să îl 

facă cadou. 

Domnul primar spune că nu trebuie să cumpere el GPS. Dacă chiar vrea să cumpere un 

astfel de echipament și să îl facă cadou, îi poate da să îl moneze pe mașina sa personală dacă vrea 

să vadă. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că ar fi același lucru. Solicită să se facă achiziția de 

urgență a acestui echipament. Spune că vede mașina tot timpul ba în Oradea, ba în Zalău, dar 

activitate nu este. 

Domnul primar spune că ieri a fost în Oradea pentru a cumpăra piese și pentru a lua 

expertiza pentru rețeaua de canalizare de la Șumal. Dacă chiar vrea să vadă justificările, se pot 

vedea.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că pixul scrie, rabdă foaia. 

Domnul primar spune că expertiza pe care a luat-o este alcătuită din 2 volume, pe care le 

are în birou. 

Domnul Costruț Pavel spune că ar trebui ca această analiză să o mai facem și sub 

imperiul frazei pe care o rostim duminica la biserică ,,între cei păcătoși, cel dintâi sunt eu”. Ar 

trebui abordat acest subiect din punct de vedere moral. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că el vede că nu se vrea. 

Domnul primar spune că de multe ori se primesc mesaje sau suntem sunați că trebuie să 

mergem de urgență la întâlniri. De exemplu când a fost problema legată de Școala Leșmir, a 

sunat domnul prefect și ne-a comunicat că trebuie să fim de urgență în Zalău pentru că la ora 

12:00 avem întâlnire cu inspectorul general. Ar trebui să nu mergem la întâlniri de genul acesta 

care privesc bunul mers al lucrurilor? Mai spune că pentru domnul Lazoc Ioan-Mitică este 

simplu să vadă doar că mașina merge. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan solicită să se monteze echipamentul GPS pentru a se 
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elimina discuțiile. 

Domnul primar spune că se va monta, dacă în acel echipament stă primăria.  

Domnul Ardelean Teodor întreabă dacă am fost cuprinși în programul Anghel Saligny 

pentru finanțarea rețelei de gaz. 

Domnul primar spune că nu știe cât sunt consilierii la curent cu modul în care se va 

proceda și informează că, componenta gaz urmează să fie abordată la nivel de țară după ce se vor 

termina componentele drumuri, poduri și apă-canalizare. Componenta gaz care a fost dezbătută 

pe Anghel Saligny reprezintă acele proiecte care au fost sub linie pe PNRR și care au fost depuse 

la finanțare până în luna decembrie. În Sălaj, din câte reține, cele 2 comune au fost Bobota și 

Hereclean. Bugetul pentru componenta de gaz a fost împărțit în două. Una pentru comunele care 

au intrat sub linie pe PNRR și una pentru celelalte comune care urmează să fie anunțate. În 

principiu se știu comunele/orașele din județul Sălaj care vor beneficia de finanțare și  sumele 

aproximative care o să se aloce. Pe programul Anghel Saligny, noi suntem finanțați cu suma de 

15 milioane de lei pentru modernizare drumuri și străzi. Am primit adresă oficială de la Guven în 

care am fost informați despre această finanțare. Urmează să demarăm procedurile pentru a 

întocmi documentația și să depunem documentele la Guvern pentru a se semna ulterior 

contractul de finanțare. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă nu ar fi indicat să întocmim o listă prioritară de 

drumuri. 

Domnul primar spune că este esențial ca zonele unde avem canalizare pluvială să fie 

făcute, deoarece avem nevoie de infrastructura necesară pentru a capta apele. De asemenea, 

dorește să poarte discuții pentru ca în fiecare localitate să se facă ceva din banii aceștia.  

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că putem lăsa toți banii la Marca, așa cum am lăsat 

și banii de la capela din localitatea Porț din anul 2021. 

Domnul Ardelean Teodor afirmă că banii de la capela din localitatea Porț au fost băgați în 

casa păstorului de la Porț. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă care este activitatea de la casa păstorului, pentru 

că în momentul în care s-a aprobat repararea acesteia, domnul Opriș Nicușor-Marcel a afirmat că 

sunt multe firme interesate de acea locație. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că până la urma nu a venit nici o firmă. Îi întreabă 

pe domnii consilieri de ce nu lasă atunci să se distrugă toate clădirile din comună. 

Domnul primar spune că nu avem așa multe obiective încât să le lăsăm să se distrugă. 

Referitor la componenta de gaz, încă nu s-au împărțit banii aferenți acestei componente. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă ce termen de execuție i se dă companiei Nurol Insaat 

VE Ticaret AS pentru a repara drumurile prevăzute în contractul de concesiune. Termenul de 

execuție prevăzut în contract era astăzi. Dacă în următoarele 30 de zile nu le vor face, o să 

rămânem fără ele. Mai spune că s-au mișcat bine cu purtatul pământului de la groapa de 

împrumut, neavând acolo întârzâieri. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că va rămâne să ne judecăm cu ei. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că nu știe de ce nu au început, deoarece știau de 

termenul prevăzut în contract. Ei duc pământul din groapa de împrumut și lasă oamenii să aștepte 

cu reparatul drumurilor.  

Domnul primar spune că li s-au făcut mai multe adrese în acest sens. Ședința de azi pe 

care am avut-o cu reprezentanții Nurol Insaat VE Ticaret AS a fost tot în acest sens. Domnul 

Yavuz a spus că va solicita un nou termen de finalizare a drumurilor, pentru data de 15 

septembrie.  
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Domnul Ardelean Teodor spune că în alte părți au plătit materialul pe care l-au dus înainte 

de a-l duce, iar aici la Marca nu s-a făcut. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că a propus din start să fi încasat bani pentru pământul 

dus și după aceea ne făceam noi treaba. Nu s-a vrut de către toți consilierii locali să se procedeze 

așa, poate pentru că li s-a impus. Se putea proceda ca și la Cosnici, unde s-a încasat 4 lei/mc și s-

a plătit în funcție de cât s-a dus. Trebuia să punem un om acolo să vedem câte mașini se duc. 

Domnul primar afirmă că degeaba zice că a propus, dacă altceva s-a votat. Mai spune că 

în ședința viitoare o să fie pe ordinea de zi rectificarea de buget unde o să se vadă ce sumă 

încasăm pentru redevență de la Nurol Insaat Ve Ticaret As. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că redevența este altceva. Oricum s-ar fi plătit 

redevența. Oricine exploatează trebuie să plătească redevență. Avantajul este că acum s-a 

modificat și o să încasăm un procent mai mare. 

Domnul primar spune că suma pe care o să o încasăm este mult mai mare. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că la ce cantitate de material s-a dus, comuna a pierdut 

foarte mulți bani. Ar fi trebuit să profităm de această treabă.  

Domnul Costruț Pavel afirmă că nu știe dacă putem să vindem noi o resursă minerală care 

nu ne aparține. Din ce știe, acea resursă este a statului român prin Agenția Națională a Resurselor 

Minerale, exact cum nici țițeiul nu este al OMV, ci OMV este doar operator pe câmpul 

comerical. 

Domnul primar întreabă dacă noi avem capacitatea de a exploata și de a vinde. Avem 

cariera de la Marca pe care nu am putut să o exploatăm noi, motiv pentru care am concesionat-o.  

Domnul Ardelean Teodor spune că dacă tot avem acest contract prost cu ei, macar acest 

contract să se ducă la îndeplinire.  

Domnul primar afirmă că este de acord cu asta. 

Domnul Ardelean Teodor spune că degeaba este de acord dacă nu se ia nici o măsură. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică îl întreabă pe domnul primar de câte ori a ieșit în fața lor cât 

au fost probleme cu apa și cu praful. 

Domnul primar afirmă că de foarte multe ori.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că nu l-a văzut nimeni. Poate doar o trecut pe acolo așa 

cum trece toată lumea. 

Domnul Lonte Ioan afirmă că și el a fost acolo împreună cu șeful de post și i-a oprit 

pentru a nu mai circula.  

Domnul primar spune că nici el nu l-a văzut pe domnul Lonte. Degeaba ne acuzăm 

reciproc că nu ne-am văzut unul pe altul. Nu înseamnă că nu ne implicăm dacă nu ne-am văzut 

acolo unul pe altul. Apreciază că și consilierii locali s-au implicat acolo. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că degeaba ne implicăm dacă nu ne impunem. Praful 

pe mașini este de 2 degete. În grădină se usucă tot de la praf. Suportăm toate astea pentru a face 

drumuri cine știe pe unde.  

Domnul Blidar Sorin-Ioan solicită să se acorde un termen de 2 săptămâni pentru 

repararea celor 3 drumuri care au fost în discuție la ședința din această dimineață.  

 Domnul primar spune că asta a discutat și el cu cei de la Nurol Inșaat Ve Ticaret AS, ca 

termenul de realizare să fie până în 15 septembrie.  

Domnul Lazoc Ioan-Mitică afirmă că această firmă nu mai are mult de lucru pe aici. O să 

își strângă jucăriile și o să plece. Urmează să vină ploile de tomnă și o să fie tot mai greu. 

Domnul Ardelean Teodor spune că ceva nu se leagă. Reprezentanții Nurol Inșaat Ve 

Ticaret AS au afirmat că nu li s-a predat amplasamentul, în timp ce domnul primar a spus în 
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ședință că s-a predat amplasamentul. 

Domnul primar îi spune domnului Ardelean Teodor că îi aduce documente să îi 

demonstreze că nu vorbește doar vorbe. Îi aduce domnului Ardelean Teodor documente și i le 

prezintă. 

Domnul Ardelean Teodor întreabă de ce au afirmat atunci în ședința de dimineață 

reprezentații Nurol Inșaat Ve Ticaret AS că nu știu pe unde merg drumurile care trebuie reparate. 

Domnul primar spune că domnul Hălmăjan Paul-Iulian a fost de 2-3 ori cu ei în teren și 

le-a arătat. Degeaba afirmă reprezentanții Nurol Inșaat Ve Ticaret AS că nu știu pe unde merg 

aceste drumuri. 

Domnul Zmole Florian-Dumitru spune că la ultima ședință a fost discuția cu care drum să 

înceapă. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă dacă îi putem opri din exploatare.  

Domnul Costruț Pavel spune că se poate face o informare scrisă în acest sens. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă nu putem solicita, ca o penalizare, să ne 

mai facă și altă porțiune de drum. Trebuie să cerem și poate obținem pe motiv că nu s-au încadrat 

în termen. 

Domnul primar spune că putem să cerem. Și el ar dori să se facă toate drumurile dacă s-ar 

puteam cu firma Nurol Inșaat Ve Ticaret AS. 

Domnul Ardelean Teodor spune că dacă primăria are de plătit o factură și întârzâie, rapid 

ni se percep penalități, dar atunci când unul din colaboratorii noștri nu respectă termenii 

contractuali, nu pățește nimic. Este foarte dubios acest aspect și se întâmplă nu doar în Comuna 

Marca.  

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că, referitor la penalități, a citit actul adițional de 

la apă-canal și cere lămuriri de ce nu li s-au cerut penalități pentru că nu s-au încadrat și nu o să 

se încadreze nici în termenul actual. 

Domnul primar spune că ar vrea să ducem proiectul la bun sfârșit. 

Domnul Costruț Pavel afirmă că niște penalități nu le-ar strica. Consideră că sunt rămași 

în urmă cu execuția, dar nu chiar așa de tare. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă din vina cui au rămas în urmă.  

Domnul Costruț Pavel spune că este clar vina lor. 

Domnul Ardelean Teodor afirmă că era vorba că o să fie gata în spetembrie proiectul. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan și domnul Costruț Pavel spun că discuția a fost că se va 

finaliza în noiembrie.  

Domnul primar spune că au un ritm de lucru cât de cât în prezent. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică spune că inclusiv organizarea lor de șantier este o debandadă 

și un haos total și noi ne așteptăm să se facă o lucrare de calitate. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan susține că nu i se pare normal să nu le cerem penalități 

de întârzâiere. Dacă nu le cerem penalități, ei nu grăbesc pasul ci tot amână. 

Domnul Costruț Pavel întreabă când am putea face o întâlnire oficială cu executantul 

proiectului apă-canal. 

Domnul primar cere domnilor consilieri să stabilească o dată la care să se facă întâlnirea. 

Domnul Ardelean Teodor spune că la ultima întâlnire s-a stabilit că se vor uni străzile și 

că se dau drumul la săpături. S-au făcut săpături, dar încă nu s-au făcut uniri. 

Domnul primar susține că s-au adus multe cămine. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan afirmă că încă nu au o stradă care să poată zice că e gata. 

Și acum au intrat pe vale și au spart, dar nu au pus căminele pentru că nu le-au avut. 
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Domnul primar spune că, căminele de apă se livrează ușor, dar microstațiile se livrează 

mai greu. S-au livrat tot în loturi de câte 30 de bucăți. A luat legătura cu cel care le livrează și i s-

a spus că mai are o comandă de 30 de bucăți pe care așteaptă să o primească și să o dea în 

șantier. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică întreabă cine răspunde din partea primăriei de treaba asta. 

Domnul primar îi spune că din partea primăriei răspunde dirigintele de șantier. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică susține că dirigintele de șantier ar trebui să fie zilnic prezent 

la lucrare, nu anual. 

Domnul Costruț Pavel întreabă dacă pe acest proiect avem consultanță. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că la un moment dat li s-a spus că a revenit cel 

care se ocupa cu consultanță. 

Domnul primar afirmă că avem și nu prea avem. Cel cu consultanța a revenit, dar nu se 

implică.  

Domnul Costruț Pavel spune că aici am putea să rupem contractul cu el. 

Domnul primar afirmă că ar fi și asta o variantă.  

Domnul Lonte Ioan întreabă dacă nu se poate face puțină curățenie prin sat și cosi. Există 

multe locuri în care pe marginea drumului sunt buruieni și ambrozie. 

Domnul primar susține că în fața casei fiecare ar putea să își facă curățenie. 

Domnul Lonte Ioan spune să se facă atunci o hârtie în acest sens care să fie distribuită 

cetățenilor. Trebuie găsită o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. 

Domnul Opriș Nicușor-Marcel spune că el este de acord și cu faptul că îi tot chemăm pe 

cei cu fondul de vânătoare, dar trebuie să se gândească lumea că noi le oferim mediu la mistreți. 

Domnul primar susține că în momentul în care se vor stabili taxele locale, putem să avem 

o taxă diferențiată pe terenuri. 

Domnul Costruț Pavel întreabă cine va stabili care pământuri sunt lucrate și care nu. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan întreabă dacă mai este de lucru pe capela din localitatea 

Șumal. 

Domnul primar informează că există o solicitare pentru recepția la terminarea lucrărilor. 

Luni o să revină din concediu doamna Hălmăjan Adriana și va demara procedura de achiziție 

pentru specialist în vederea constituirii comisiei de recepție. Lucrările au fost finalizate. Avem 

doar de îndeplinit o procedură pentru a putea face recepția la terminarea lucrărilor. 

Domnul Bădăcean Cosmin-Ioan spune că atunci a mai rămas doar capela de la Porț. 

Solicită să se rezolve problemele cu PUZ-ul pentru a putea aloca bani pentru capela de la Porț, ca 

să nu fie ultimul sat fără capelă. 

Domnul primar susține că dacă nu era problema legată de PUZ, era deja construită și 

capela de la Porț, dar trebuie să respectăm procedurile. 

Domnul Lazoc Ioan-Mitică, în calitate de președinte de ședință îi avertizează pe domnii 

consilieri Lonte Ioan, Blidar Sorin-Ioan și Pușcaș Dănuț-Vasile pentru că au absentat la 2 sau mai 

multe ședințe consecutive ale consiliului local. 

Nemaifiind discuții, președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ                        ÎNTOCMIT,  

    LAZOC IOAN-MITICĂ                 SECRETARUL GENERAL,             PURCAR PAUL 

                  IUHAS CRISTINA-MARIANA 


