ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 20 aprilie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.38/14.04.2021 emisă de domnul primar al comunei,
Mechno Mihail.
Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Juravle Cătălina-secretarul general și Mechno Marianviceprimar.
D-na secretar general precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de stare
de alertă, precum și de distanțare socială, convocarea Consiliului Local s-a realizat telefonic.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, face apelul nominal al consilierilor şi
informează că la şedinţa de consiliu au fost convocaţi un număr de 11 consilieri locali,10 prezenți,
absent motivat pe caz de boală-Habur Ioan.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, informează pe d-nul consilier Vovciuc
Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, că şedinţa este legal constituită, sunt îndeplinite
prevederile art.138 alin.8 din OUG nr.57/2019, şi ședința îşi poate desfăşura lucrările.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului nr.3172/14.04.2021,
aprobat de domnul primar.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire următoarelor adrese: Adresa
Instituției Prefectului nr.5193/20/2/24.03.2021 privind Ordinul comun al Ministrului Educației și al
Ministrului Sănătății și Adresa Instituției Prefectului nr.5789/20/3/06.04.2021, referitoare la
respectarea drepturilor elevilor la cele patru tipuri de burse școlare.
Dată fiind situația privind pandemia virusului COVID-19 și măsurile luate la nivel național și
local, se impune distanțarea între persoane și purtarea măstilor. Exercitarea votului se va realiza
prin ridicarea de mâini.
D- nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl
invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte proiectul ordinii de zi:
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului
Local care a avut loc pe data 16 martie 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT;
2.Proiect de hotărâre nr.2734 din 01.04.2021 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local în anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 precum și
aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3.Proiect de hotărâre nr.2272/23.03.2021 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului
de lucrări
nr.4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii acestuia, având ca obiect
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA
IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată prin Programul național de dezvoltare
locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4.Proiect de hotărâre nr.2320/23.03.2021 privind aprobarea programului de înfrumusețare
al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5.Proiect de hotărâre nr.2151/18.03.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2021;
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Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
6.Proiect de hotărâre nr.2888/05.04.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7. Proiect de hotărâre nr.3136 din 12.04.2021 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local, pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.I/2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
8. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
9.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-_ s-au abţinut.
Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019
privind codul administrativ ordinea de zi este aprobată.
D-na secretar general aduce la cunoştinţa consilierilor prevedererile art.228 din OUG
nr.57/2019 referitoare la incompatibilităţi.
Primul punct al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 16.03.2021,cf. prevederilor art.138
alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Supun la vot:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16.03.2021, fiind aprobat, fără a fi
contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.2734 din 01.04.2021 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetului local în anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului
bugetar pentru anul 2020 precum și aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul
2021.”
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Marian,viceprimar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexele la proiect.
D-na contabil, Gramadă A. prezintă rapoartele de specialitate nr.2736/01.04.2021.
D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3266/20.04.2021
cu 5 voturi ”pentru” și cu următorul amendament din partea d-lui consilier Vovciuc B.,respectiv:
buget prea mic la reparații capitale de drumuri, la nr.crt.8 și lipsa investițiilor în utilaje, precum și
angajarea de noi lucrători pe utilaje.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-nul consilier Vovciuc B precizează: este nemulțumit deoarece după afișarea pe site-ul
instituției a anexei bugetului, aceasta s-a rectificat și solicită să nu se mai întâmple și îi
amintește d-nului primar faptul că i-a spus să ”nu creadă cu punem hârtii pe dedesubt”; a
solicitat transparență la adoptarea bugetului, chiar cu 3-4 luni înainte, a analizat anexele acasa,
iar când a venit la comisie, acestea erau rectificate. D-nul primar precizează: din greșeală,
contabila a omis să treacă TVA-ul care trebuie de plătit în cadrul programului privind aprobarea
sistemelor fotovoltaice, pentru cele 14 gospodării pentru care s-a obținut aprobarea.D-nul
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consilier Vovciuc B: s-a tot întâmplat să se modifice după afișare și solicită să nu se mai
întâmple; de asemenea, a propus în ședințele anterioare reducerea cheltuielilor și a comparat
bugetul cu al altor primării, la cheltuielile de funcționare sunt f.mari cheltuielile, mulți nu ar spune
asta, unde este deficit, nu se angajează, de exemplu, pe utilaje, ar trebui să facem lucrări în
regie proprie, iar din buget nu se reflectă necesitatea care se resimte în comună, s-a mai
propus și în alte ședințe, prea mult personal în birouri, prea puțini pe teren; punctual: când a fost
nevoie de deszăpezire, s-a ridicat și gunoiul, iar cei doi angajați nu fac față.Domnul primar
Mechno M. precizează: oamenii nu respectă programul de colectare a deșeurilor, I s-a atras
atenția d-lui viceprimar în acest sens. Traseul este următorul:sat.Bobeica, centru Izvoare, cătun
Plai, iar după ce trece mașina, oamenii scot sacii, care sunt rupți de câinii comunitari și tot
gunoiul se împrăștie.D-nul consilier Vovciuc B.concluzionează: deci, tot oamenii sunt
vinovați???? D-nul primar: trebuie să se respecte programul de colectare. Domnul consilier
Mehno V: aceeași persoană care colectează deșeurile nu se poate ocupa și de deszăpezire,
necesar două personae, fiecare cu fișa postului prevăzută. D-nul primar precizează: referitor la
colectarea deșeurilor, sunt două zile repartizate, în restul timpului, se lucrează la altceva; în
privința condițiilor meteorologice, a fost o perioadă destul de lungă cu ninsori, gheață și s-a
mers mai mult cu autogrederul, pentru care s-a consumat foarte multă motorină. D-nul consilier
Vovciuc B: pentru acest aspect este și se aprobă bugetul; două persoane sunt prea puține la
ceea ce este de făcut; dacă se întâmplă o inundație și este necesar de intervenit și trebuie de
colectat și gunoiul, ce ne facem???? Cu siguranță, ne mai trebuie oameni angajați. D-nul primar
precizează: dacă ne permite organigrama, vom vedea. Dă citire adresei nr.6310/09.04.2021 din
partea Instituției Prefectului, referitoare la nr.de posturi aprobate pentru UAT-ul nostru; de
asemenea, comuna noastră a fost nominalizată ca cea mai bună comună ca și organizare cu
deșeurile. Referitor la buldoexcavator, chiar dacă este nou, fostul vice l-a răsturnat, s-a înfundat
catalizatorul, nu s-a făcut arderea completă și s-a umblat la calculator și nu mai merge. Domnul
consilier Vovciuc B.: fostul vice s-a răsturnat pentru că nu era echipat cu lanțuri; solicită
imperios necesar angajarea a măcar două persoane la salubritate; diferența este mare-14
angajați la birou și 2 angajați pe teren; de exemplu, la Moldova Sulița 7 angajați la birou, 7
angajați în teren, la nr.de locuitori se cunoaște, s-au comasat mai multe posturi și nu este vorba
de a da pe cineva afară, X sau Y, dar dacă sunt 14 angajați la birou,să fie 14 angajați și pe
teren, să echilibrăm proporția. De asemenea, ce reprezintă norma de hrană??? Domnul primar
precizează: fiecare angajat, cu excepția: primar, viceprimar și secretar, beneficiază de norma de
hrană, cam 200 lei/lună, cf. art.18 din Legea nr.153/2020. D-na consilier Macoviciuc E.
precizează: solicită ca la întocmirea documentelor, d-na contabil să fie mai atentă, să nu mai
omită, mai ales la salariul pe care îl are. Domnul primar: bugetul este foarte greu de întocmit, sa lucrat nopți.!!!! Domnul consilier Vovciuc B: nu s-a repartizat nimic pentru ISU, nicio investiție,
nici bani pentru familia Citlerciuc din Bobeica, în urma incendiului casei, nici pentru Borciuc V,
nici pentru biserica din sat.Brodina, este șeful direct, iar ultimul aviz pentru ISU este din anul
2010. Domnul primar: nu ne permitem acum să alocăm bani, pentru că sunt proiecte în derulare
și urmează și altele, DC86A este aprobat și nu este doar pe hârtie, cum a precizat domnul
consilier Vovciuc B., drumul Aluniș urmează a se aproba,trebuie respectate niște termene și
întreaga procedură de derulare a proiectelor, s-a depus și pentru biserică, trebuie de împărțit
banii, să ajungă la fiecare în parte; referitor la TVA pentru fotovoltaice, nu s-a pierdut nimic,
deoarece proiectul s-a derulat. Domnul consilier Vovciuc B.precizează că proiectul în sine este
bun și nu este contra a nu da bani de la buget pentru panouri. Domnul primar mai precizează:
s-ar fi investit și pentru o mașină de pompieri, dar este necesar de un spațiu încălzit, deoarece
este hydrant cu apă și investiția ar fi inutilă. Doamna consilier Macoviciuc E propune ca cei care
încasează bani pentru norma de hrană, să cotizeze la investiția pentru pompieri. Domnul
consilier Vovciuc B: este diferență foarte mare între privat și public; s-a mers prea departe cu
salariile la primărie și propune să se acorde cf.studiilor. Domnul primar îi amintește domnului
consilier Vovciuc B. afirmația pe care a zis-o oamenilor și unor consilieri, după alegeri, în sensul
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că ”vor avea zile grele cu mine.” De asemenea, domnul consilier Vovciuc B.propune
următoarele: aducția de apă potabilă la școală să se facă din bazinul lui propriu, pentru că are
debit mare și cantitate suficientă. Solicită imperios să I se pună la dispoziție devizul pentru
proiectul privind construirea magaziei la primărie (pct.5 din lista de investiții). Domnul consilier
Mehno V vine cu următoarea propunere: să se constituie o comisie care să supravegheze toate
investițiile,de la început până la final, în timpul execuției lucrărilor, să fie mereu prezenți cu
constructorii, cu echipa. Domnul primar precizează că de fiecare data au fost nominalizați
consilieri la recepția finală. Propune ca la drumul Plosci membri în comisie să fie: domnul
consilier Vovciuc Beniamin, Mehno Vasile și Zaieț Grigorie, propunere votată ”pentru”.
Domnul consilier Vovciuc B. mai precizează: referitor la podul spre cătunul Ili, este
suspendat cam 1 m, se va dărâma și tot oamenii vor avea de suferit, ar trebui o variantă.
Domnul primar răspunde: a rezistat mai mult, va mai rezista.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local
în anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 precum și aprobarea
bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-_ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.12 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local în anul 2021 rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2020 precum și
aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, a fost adoptată, prin vot
deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.2272/23.03.2021 privind
aprobarea prelungirii duratei Contractului de lucrări nr.4045/108/14.08.2019 și suplimentarea
valorii acestuia, având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL
IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată prin
Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc”;
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa la proiect.
D-na consilier Char V., prezintă raportul de specialitate nr.2274/23.03.2021.
D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3264/20.04.2021 cu
5 voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de
lucrări
nr.4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii acestuia, având ca obiect
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA
IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată prin Programul național de dezvoltare
locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.13 privind aprobarea prelungirii duratei
Contractului de lucrări nr.4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii acestuia, având ca obiect
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA
IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată prin Programul național de dezvoltare
locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesca fost adoptată, prin vot deschis, cu
majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.2320/23.03.2021 privind
aprobarea programului de înfrumusețare al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava.
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa la proiect.
D-nul viceprimar, prezintă raportul de specialitate nr.2322/23.03.2021.
D-na consilier, Macoviciuc E., prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3045/12.04.2021 cu 3
voturi ”pentru”, cu următorul amendament: înainte de acordarea amenzii să se dea un
avertisment verbal.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
Domnul primar precizează că responsabil de comerțul stradal, cel ambulatoriu, răspunde
domnul viceprimar.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de înfrumusețare al
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.14 privind aprobarea programului de
înfrumusețare al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, a fost adoptată, prin vot deschis, cu
majoritate simplă, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.2151/18.03.2021 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie
2021.
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na contabil, prezintă raportul de specialitate nr.2153/18.03.2021.
D-nul consilier, Mechno M., prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3262/20.04.2021 cu 5
voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.15 privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2021, a fost adoptată,
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.2888/05.04.2021 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna martie
2021.
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na contabil, prezintă raportul de specialitate nr.2890/05.04.2021.
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D-nul consilier, Mechno M., prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3263/20.04.2021 cu 5
voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.16 privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2021, a fost adoptată, prin
vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.3136 din 12.04.2021 privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local, pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare,
pentru trim.I/2021.
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa la proiect.
D-na contabil, prezintă raportul de specialitate nr.3138/12.04.2021.
D-nul consilier, Mechno M., prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3265/20.04.2021 cu 5
voturi ”pentru”, cu următorul amendament din partea d-lui consilier Vovciic B.: reducerea
cheltuielilor de personal, respectiv a celor care lucrează la birou.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
Domnul consilier Vovciuc B.precizează: biblioteca comunală să funcționeze și să fie
promovată, cu toate că există pandemie; solicită activitate culturală faptică. Referitor la protecția
mediului: pentru ce s-a cheltuit suma de 37.131 lei? Domnul primar răspunde: pentru serviciul de
salubrizare. Domnul Vovciuc: înseamnă că se dublează suma, pentru ca s-au prevăzut și salariile.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local,
pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.I/2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.17 privind aprobarea contului de execuție
al bugetului local, pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.I/2021, a fost adoptată,
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi - Discuții:
D-nul consilier Vovciuc B.ridică problema panourilor solare, se mai poat depune proiecte,
sesiunea nu s-a încheiat, de încercat, poate se aprobă, deoarece ar mai fi câteva locuințe; se
poate depune proiect și pentru extindere rețele electrificare, merită de încercat. Domnul primar
răspunde: cunoaște acest aspect, dar suma este mică, beneficiază doar cei care nu au luat, nu
vrea să cheltuie nejustificat, pentru proiectare, etc, va încerca cu niște ONG-uri. De asemenea, ar
fi trebuit să se prevadă în buget sume de rezervă pentru incendii, si solicită să se aloce niste bani
pentru familia Citlerciuc și pentru biserica din sat.Brodina, imobile care au ars din temelii.
D-nul primar propunere ca la viitoarea ședință de consiliu să fie invitate următoarele
persoane: d-nul Vidrașcu i și Pursega S-reptrezentanți politia română, d-nul dr.Fudulache Călin și
d-l dr.veterinar Mărguță Stefan, propunere votată ”pentru” de toți consilierii prezenți.
D-na secretar general urează tuturor sărbători pascale binecuvântate.
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D-nul primar mulțumește tuturor consilierilor și urează sarbatori binecuvântate, alături de
familie și cei dragi.
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de ședință precizează că a fost
epuizată ordinea de zi aprobată, discuțiile încheiate și declară închise lucrările şedinţei și
mulțumește tuturor pentru participare.

Președinte de ședință
Vovciuc Beniamin-Petrică

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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