JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 9.12.2014
în şedinţă ordinară a Consiliului local Podari
din dispoziţia primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 15
consilieri, din 15 convocaţi , primarul şi viceprimarul
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei din data 18.11.2014 şi se supune aprobării Consiliului
Local. Procesul-verbal este aprobat în unanimitate de voturi .
Preşedinte de şedinţă este dl Păunescu Teofil ales în cadrul şedinţei ordinare din data de
15.10.2014,
Preşedintele preia conducerea şedinţei şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit pentru proiectul
„Extindere sisteme alimentare cu apă si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj”;
2. Proiect de hotarâre privind mandatarea primarului comunei Podari, dl. Gheorghiţă Constantin,
pentru a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia
actualizarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare asigurate de S.C. Compania
de Apa Oltenia S.A şi aprobarea cotizaţiei anuale;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare întocmite la data de 30.09.2014
4. Proiect de hotărâre privind efectuarea în anul 2015 a abonamentului la Monitorul Oficial
Partea I şi cotidiene locale
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă dnei. Gheorghe Efigenia.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă dnei. Păun Daniela
7. Proiect de hotărâre privind realizarea investiţiei „Amenajare prin pietruire cu beton concasat“a
drumului comunal care face legătura între sat Livezi - comuna Podari – Jiu
8. Proiect de hotărâre privind realizarea investiţiei „Amenajare sediu Primăria comunei Podari“
9. Proiect de hotărâre privind taxele şi impozitele locale pe anul 2015 .
10. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor obiecte de inventar.
11. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cu montaj) a serviciului “ Înlocuire componente
sistem de încălzire “ .
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o durată de 1 an a unor contracte de prestări
servicii
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2014;
14. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi şi se votează în unanimitate .
Se trece la dezbataterea fiecărui punct pe ordine de zi.

Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8557 din 4.12.2014 prin care se propune aprobarea Studiului de
Fezabilitate revizuit si noii Indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sisteme alimentare
cu apă si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj”;
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 174, având următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit pentru proiectul „Extindere sisteme
alimentare cu apă si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj” , conform anexei
nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă noii indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sisteme
alimentare cu apă si canalizare, inclusiv bransamente si racorduri in judetul Dolj” , conform anexei
nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, S.C. Compania de Apă Oltenia SA
şi Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară ”Oltenia”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Compartimentelor de specialitate ale primarului;
- SC Compania de Apă Oltenia SA;
-Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Oltenia
Punctul doi din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8556 din 4.12.2014 prin care se supune spre aprobare mandatarea
primarului comunei Podari pentru a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Oltenia modificarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare
asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A actualizarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu
apă şi de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. , precum ;i aprobarea cotizaíei
anuale a comunei Podari in cuantum de 0,70 lei/an/locuitor, incepând cu data de 01.01.2015;
Faţă de propunerea executivului de mandatare a primarului, se va mandata pentru a susţine şi vota
în AGA a ADI, viceprimarul Prodileanu Petre .
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz Favorabil,
Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 175, având următoarul cuprins:
Art.1. Se mandatează viceprimarul comunei Podari, domnul Prodileanu Petre, pentru a susţine
şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia
actualizarea
Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa
Oltenia S.A, precum şi aprobarea cotizaţiei anuale a comunei Podari in cuantum de 0,70 lei/an/locuitor,
incepând cu data de 01.01.2015
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate- Compartimentul activităţi financiar
– contabile , Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia şi SC Compania de Apă Oltenia vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Punctul trei din ordinea de zi
Având în vedere raportul raportul nr. 8558 din 4.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi
financiar-contabile prin care se supun spre aprobare situaţiile financiare intocmite la data de
30.09.2014 (bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie , conturi de execuţie
bugetară şi anexe la situaţiile financiare) prevăzute în anexă la raport,
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz Favorabil,
Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 176, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare intocmite la data de 30.09.2014 (bilanţ, contul de
rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile
financiare) , prevăzute în Anexele la prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate - Compartimentul activităţi
financiar-contabile, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

Punctul patru din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8650 din 8.12.2014 întocmit de către Viceprimar prin care se
supune spre aprobare efectuarea de abonamente, în anul 2015, la Monitorul Oficial Partea I şi
cotidiene locale;
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :

HOTĂRÂREA NR. 177, având următoarul cuprins:
Art.1. Se aprobă efectuarea de abonamente, pentru anul 2015, la Monitorul Oficial- Partea I şi
la cotidiene locale.
Art.2 Suma prevăzută a fi cheltuită pentru efectuarea acestor abonamente este de 7655 lei, tva
inclus, şi va fi achitată de la bugetul local .
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate- Compartimentul activităţi financiarcontabile, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul cinci din ordinea de zi
Având în vedere vedere raportul nr.8533 din 3.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi
sociale, prin care se propune acordarea de la bugetul local a unui ajutor de urgenţă dnei. Gheorghe
Efigenia, pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziţionarea unei proteze medicale.
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil,
La acest punct dl. consilier Petcu Grigorie întreabă care este suma maxima. Secretarul arată că
suma maxima aprobată până acum a fost de 500 lei. Se face propunerea să fie acordată suma maxima de
500 lei şi se supune la vot.
Consiliul Local al comunei Podari , Consiliul local Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 178, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul local a unui ajutor de urgenţă în sumă de 500 lei , dnei.
GHEORGHE EFIGENIA , cu domiciliul în Podari str. Zorilor nr. 45, judeţul Dolj.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate - Compartimentul activităţi
financiar-contabile şi Compartimentul activităţi sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Punctul şase din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr.8683 din 9.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi sociale,
prin care se propune acordarea de la bugetul local a unui ajutor de urgenţă dnei. Păun Daniela , pentru
acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea unui tratamen medical,
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
Având în vedere cele de la punctul cinci, se aprobă de asemenea 500 lei.
HOTĂRÂREA NR. 179, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă acordarea de la bugetul local a unui ajutor de urgenţă în sumă de 500 lei ,
dnei. PĂUN DANIELA , cu domiciliul în Podari str. Zorilor nr. 23, judeţul Dolj.
Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate - Compartimentul activităţi
financiar-contabile şi Compartimentul activităţi sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Punctul şapte din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8674 din 8.12.2014 întocmit de Viceprimar prin care se supune
spre aprobare aşternerea unui strat de pietriş ( beton concasat ) pe drumul comunal care face legătura
între sat Livezi - comuna Podari - Jiu
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil,
La acest punct dl. viceprimar face o prezentare a situaţiei din teren şi arată că a mers la faţa locului
cu dl. primar şi s-a apreciat că sunt lucrări absolut nnecesare care deja au fost executate.
Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 180, având următorul cuprins:
Art.1 Se aprobă realizarea investiţiei“ Amenajare prin pietruire cu beton concasat “ a drumului
comunal care face legătura între sat Livezi - comuna Podari – Jiu

Art.2 Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 31/2014 privind
publice pe 2014 .

planul de achizii

Art.3 Se aprobă achiziţionarea unei cantităţi de 80 m3 de beton concasat, suma prevăzută pentru
această achiziţie fiind de 4960 lei, tva inclus şi va fi achitată de la bugetul local pe anul 2014 .
Art.4 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Compartimentul activităţi financiarcontabile, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Punctul opt din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8680 din 8.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi financiarcontabile prin care se supune spre aprobare amenajarea sediului Primăriei comunei Podari prin
compartimentare, pentru realizarea a 2 birouri şi un grup sanitar,
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 181, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă realizarea investiţiei „Amenajare sediu Primăria comunei Podari”.
Art.2. Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 31/2014 privind planul de achizii
publice pe 2014 cu obiectivul prevăzut la art. 1 , cod CPV 45453000 – 7 ( Lucrări de reparaţii generale şi
de renovare ) şi suma de 70.000 lei tva inclus.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Compartimentul activităţi financiarcontabile, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Punctul noua din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr.8705 din 9.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi sociale,
prin care se propune ca în anul 2015 nivelul taxelor şi impozitelor locale cât şi a celorlalte taxe să rămână
la nivelul celor din 2014 atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice, cu excepţia taxei
pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică,
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 182, având următorul cuprins:
Art.1. În anul 2015 taxele şi impozitele locale pentru clădiri , terenurile intravilane şi extravilane
precum şi pentru mijloace de transport rămân la nivelul anului 2014 atât pentru persoanele fizice cât şi
pentru persoanele juridice.
Art. 2 În anul 2015 taxele cuprinse la secţiunea “ Alte taxe locale “ rămân la nivelul anului 2014
cu excepţia taxei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică care se modifică după cum
urmează:
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică , clasificată în clasa CAEN 5610 – restaurante şi 5630 – baruri , se stabileşte
astfel:
a) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 50 mp. – 200 lei.
b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 mp şi 150 mp. – 900 lei.
c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 151 mp şi 300 mp. – 1800 lei.
d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 300 mp. – 4000 lei.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate - Compartimentul activităţi
financiar-contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Punctul zece din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8704 din 9.12.2014 întocmit de către Compartimentul activităţi
financiar-contabile prin care se supune spre aprobare achiziţionarea unui truse de chei şi echipamente
speciale necesare reparaţiilor curente la utilajele din dotare precum şi raportul cu nr. 8703 din 9.12. 2014
întocmit de către Compartimentul activităţi financiar-contabile prin care se supune spre aprobare
achiziţionarea unor materiale în vederea confecţionării unor rafturi metalice necesare arhivării
documentelor,
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 183, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă achiziţionarea următoarelor obiecte de inventar: truse de chei şi echipamente
speciale necesare reparaţiilor curente la utilajele din dotare, de genul : chei de filtre, chei reglabile, pistol
de lipit, compresor, polizor, menghină, etc.
Art.2. Suma care va fi cheltuită pentru achiziţionare este de 4000 lei , TVA inclus şi va fi
achitată de la bugetul local din cap. 51.02.20 conform extrasului de buget anexat.
Art.3. Se aprobă achiziţionarea unor materiale în vederea confecţionării de rafturi metalice
Art. 4. Suma care va fi cheltuită pentru achiziţionare este de 3500 lei , TVA inclus şi va fi
achitată de la bugetul local din cap. 51.02.20 conform extrasului de buget anexat.
Art.5. Se dispune completarea listei de inventar a bunurilor aparţinând domeniului privat al
comunei Podari cu bunurile menţionate în prezenta hotărâre , după achiziţionare.
Art.6. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Compartimentul activităţi financiarcontabile şi SC Servicii Publice Podari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul unsprezece din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8709 din 9.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi financiarcontabile prin care se supune spre aprobare executarea unor lucrări de înlocuire parţială a componentelor
de încălzire aferente sistemului de încălzire centralizat pe gaze naturale,
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 184, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă achiziţionarea ( cu montaj ) a serviciului “ Înlocuire componente sistem de
încălzire “ .
Art.2. Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 31/2014 privind planul de achizii
publice pe 2014 cu obiectivul prevăzut la art. 1 , cod CPV 45232141 – 2 ( Instalaţii de încălzire ) şi suma
de 4000 lei fără tva .
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Compartimentul activităţi financiarcontabile, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Punctul doisprezece din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8710 din 9.12.2014 întocmit de Viceprimar, prin care se supune
spre aprobare prelungirea cu un an de la data expirării a contractelor de prestări servicii incheiate la
nivelul instituţiei Primăria comunei Podari
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 185, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an de la data expirării a următoarelor
contracte de prestări servicii :
- contractul de prestări servicii nr. 25/03.01.2012 încheiat cu domnul Vladu Nicolae, pentru
asistenţă şi consultanţă financiar-contabilă;

- contractul de prestări servicii nr. 252/ 15.01.2013 încheiat cu domnul Tănăsescu Marcel,
inspector de şantier, pentru urmărirea şi supravegherea lucrărilor de investiţii, construcţii reparaţii
capitale şi reparaţii curente;
- contractul de prestări servicii nr.251/15.01.2013 încheiat cu SSI OLTENIA SRL Craiova,
pentru executarea lucrărilor de informatică;
- contractul de prestări servicii nr. 49/26.02.2007 încheiat cu Societatea Civilă de avocaţi “Fuchs
şi Veselin” , care asigură asistenţă juridică de specialitate şi reprezentare în instanţele de judecată;
- contractul de prestări servicii nr. 2587/25.01.2013 încheiat cu SC ETO Dinamic SRL
Timişoara, care asigură actualizarea sistemului informatic legislativ , în sistem de abonament anual
- contractul de prestări servicii nr. 965/01.09.2010 încheiat cu ing.topo Botea Cristian ,
reprezentant al SC TP MILENIUM SRL Craiova care asigură efectuarea lucrărilor încredinţate de către
Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Podari, efectuarea de lucrari topografice, planuri
parcelare, identificări, măsurători şi bornări terenuri, completări planuri cadastrale, participare la
expertize tehnice în care instituţia sau comisia locală este parte, precum şi alte lucrări stabilite de către
comisia locală .
- contractul de prestări servicii nr.264/15.01.2013 încheiat cu SC SPECTOR SRL, care asigură
efectuarea serviciilor de intreţinere a tehnicii de calcul, intreţinerea platformei Software, asigurarea unei
linii de suport(utilizarea programului de contabilitate);
- contractele de prestări servicii nr. 300/24.01.2013 încheiat cu SC Servicii Publice Podari SRL
pentru efectuarea serviilor de pază comunală;
- contractul de prestări servicii nr.253/15.01.2013 încheiat cu SC Seineanca SRL, pentru
efectuarea serviciilor legătorie / arhivare a documentelor elaborate de instituţia publică Primăria
comunei Podari.
Art. 2 Se împuterniceşte primarul comunei Podari, pentru semnarea actelor adiţionale la
contractele prevăzute la art. 1.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate Compartimentul activităţi financiarcontabile , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Punctul treisprezece din ordinea de zi
Având în vedere raportul nr. 8711/9.12.2014 întocmit de Compartimentul activităţi financiar –
contabile, prin care se supune spre aprobare rectificarea bugetului local pe 2014
şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 9.12.2014 prin care s-a dat aviz
Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR. 186, având următorul cuprins:
Art.1.

Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014(R 14),

astfel:
I) retragere fonduri: -la cap. venituri 11.02.02: - 103.000 lei
- la cap. 68.02.05: - 42.000 lei
suplimentare fonduri: la cap cheltuieli 65.02.10: + 145.000 lei

II) virări de credite între capitole :
-de la cap. 51.02 la cap. 65 .02 cu suma de 4000 lei

-de la cap.
-de la cap.
-de la cap.
-de la cap.

70.02 la cap.
70.02 la cap.
83.02 la cap.
83.02 la cap.

67.02 cu suma de 5000 lei
51.02 cu suma de 4000 lei
70.02 cu suma de 30000 lei
67.02 cu suma de 30000 lei

III) virări de credite în cadrul capitolelor și de la un art. la altul: 51.02,70.02, 67.02,
68.02

Art.2 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate- Compartimentul financiar-contabil,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.
La punctul paisprezece din ordinea de zi, Diverse , se inscriu la cuvânt :
1) dl. Stoica Gheorghe
2) dl. Dumitru Gheorghe
3) dl. Sclipcea Constantin
4) dl. Trască Marin
5) dl. Ionescu Viorel
1) dl. Stoica Gheorghe sesizează modul în care arată toaleta publică din curtea primăriei. Ar trebui
reparată. De asemenea arată că la Fântâna Cucu este mizerie dinnou.
2) dl. Dumitru Gheorghe sesizează problema puţului de unde se ia apă. Acolo necesită montarea unui
tub pentru că în permanenţă e nămol. Tubul să fie montat aproape de jgheab sub forma unui podeţ pe
care să calce cetăţenii să nu mai intre în noroi.
3)dl. Trască Marin arată că este necesar a se monta o lampă de iluminat în spatele Căminului Cultural ,
acolo unde sunt parcate utilajele instituţiei. Dl Primar se arată de acord cu propunerea,
4)dl. Sclipcea Constantin sesizează faptul că s-au înmulţit dinnou câinii comunitari . Ieri la ora 18 la
ieşirea copiilor de la şcoală era o întreagă haită.
5)dl. Ionescu Viorel arată că e foarte stricat drumul din dreptul trecerii la Poştă. Dl. primar arată că mai
sunt zone de acest fel care au suferit stricăciuni în urma realizării lucrărilor la DN 56
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Păunescu Teofil

