
ROMANIA 
 JUD MURES 

CONSILIUL LOCAL SINCAI 
 

P R O C E S    V E R B A L 
 

                      Încheiat  azi  4 octombrie  2018  în şedinta     de indata    a Consiliului local 
Şincai   ,întrunit la sediul Primăriei Şincai . 
        Sedinta a   fost  convocata in baza Dispozitiei primarului  Nr. 106   Din 2 octombrie  
2018   in temeiul art.39 alin.(4) coroborat cu art. 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  si  art 34 din O.G  .NR 35/2002. 
        Sunt prezenţi   unsprezece   consilieri , din totalul de  unsprezece consilieri  . 
       La şedinţă mai  participă  domnul primar ,    dl  contabil si doamna Kis Izabella 
referent pentru  secretar care este in concediu de odihna..   
       Se  arata ca  din punct de vedere  procedural , şedinţa este legal constituită, potrivit 
art.40 din Legea 215/2001-republicată.    
Damna Kis Izabella  arata ca procesul verbal al sedintei anterioare se va supune spre 
aprobare  la sedinta urmatoare si  mai arat ca  la aceasta sedinta este necesar  alegerea 
noului Presedinte. 
         
Dl Presedinte  :   prezinta  ordinea de zi   

1. Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui  de sedinta al Consiliului 
Local SINCAI pentru o perioadă de trei luni octombrie –decembrie 2018) . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investiţie si a  solicitarii scrisorii 
de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL 
LOC.ŞINCAI,COMUNA .ŞINCAI   SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI 

Se supune spre aprobarea  ordinea de zi    si se aproba   in unanimitate. 
Se trece la punctul  1 Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui  de sedinta al 
Consiliului Local SINCAI pentru o perioadă de trei luni octombrie –decembrie 2018) .Se  
prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  specialitate  
Se supune spre aprobare si se aproba conform HCL nr 15 din 4 octombrie 2018. 
 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investiţie si a  solicitarii scrisorii de 
garantie pentru garantarea avansului a proiectului: REABILITAREA, MODERNIZAREA, 
DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COMUNA .ŞINCAI   
SI REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 
CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI 
Se  prezinta  Nota de fundamentare,  proiectul de hotarare   ,avizul comisiei  de  
specialitate  si se trece la discutii: 
Dl primar sedinta  este foarte urgenta,daca nu putem  aproba garantie  nu vom putea  
lua  avans  de la  AFIR, am incercat sa nu luam avans  pentru a   evita niste costuri in plus 
dar nu se poate,am discuitat si cu alti colegi .* 
D-na Gabor  Elena * avansul  solicitat de  741 672,78 lei  trebuia sa-l aiba Primaria 
Sincai,am inteles ca nu avem acesti bani..* 
Dl primar* noi avem 7 proiecte din care 5 aprobate….* 
D-na Gabor Elena *eu v am intrebat, deci  banii acestia nu-i avem..* 



Dl Primar  *asa se lucreaza se ia avansul….* 
 D-na Gabor Elena*daca ne imprumutam pentru fiecare  dintre proiecte… deci  
scrisoarea de  garantare   valabila pe  31 de luni data limita  04 2021  si comision de 
garantie va fi de 0,05   si se va achita integral inainte emiterii scrisorii de garantare  din 
fonduri proprii,cat reprezinta  suma aceasta de la bugetul local…* 
Dl Primar* 11 mii lei…* 
Dna Gabor- aproximativ 12 mii lei care trebuie platiti inainte din  bugetul local 
,dumneavoastra  nu aveti nici o garantie ca veti  primi acesti bani din cele 2 miliarde…* 
Dl primar  *dar noi  pentru asta facem.. cum sa nu avem,am semnat un contract de 
finantare,se  poate asa ceva-noi trebuie  sa cuprindem avansul 

D-na  Gabor Elena * pai daca nu sunt bani, va dati seama  ca daca la cinci proiecte avem 
cheltuieli neeligibile,proiectul acesta 451.58 1 lei daca din bugetul  local  nu avem bani 
de unde  avem  cheltuieli neeligibile.?* 

Dl primar * proiectele se  deruleaza  pe mai multi ani …* 
D na  Gabor dar la fiecare …. Cinci proiecte…* 
Dl primar* trebuie sa strangem ban cu ban ,si o sa ne organizam* 
Gabor Elena * asta zic daca colegii mei o sa…. Nu se regaseste necesitatea  convocarii de indata a 
sedintei,deoarece  contractul de finantare  l-ati semnat in luna a patra deci sunt 6 luni,am avut 
sedinta de consiliu si luna   trecuta, pe ordinea de zi se putea trece ,nu vad de ce solicitati  prevalarea   
de a aduce la  cunostiinta publica-poate nu sunt de acord..* 
Dl primar *cum doamna ,ca sa iei un avans,ca sa faci   ceva-o casa trebuie sa ai… 
D NA Gabor Elena* da  dar trebuie sa dam niste bani-sa faci proiecte pentru ce este necesar* 
Dl Presedinte*Sa  ne intelegem,vorbiti pe  rand , nu intrati  peste,a pus intrebarea raspundeti ,nu va  
mai tot bagati peste* 
Dl primar*Ok sa fie o regula,eu nu fac pentru mine acest proiect,sa ne impotmolim  aici nu cred,daca 
comunitatea aceasta trebuie sa se  dezvolte,daca nimeni  nu face nimic ce se intampla,imi spuneti si 
mie ? Eu   mi –am dat  toata silinta ca sa fac niste proiecte,eu le fac pentru comunitate,eu  am zis  ca 
nici de scoala  nici de caminul cultural nu se vor  bucura  copii mei ca nu  am, asa  a vrut 
Dumnmezeu,dar se vor bucura alti care sunt si eu  pentru ei fac,pentru viitorul lor,noi ce facem ,stam 
tot cu Caminul acela ,vai de capul lui ,la Fanate igrasie,ploua ,deci sa ma intelegeti ca vreau sa fac 
ceva,daca vreti sa intelegeti…cum credeti dumneavoastra* 
D-na Gabor E. *Dumneavoastra  motivati de fiecare data că vreti sa faceti. Dumneavoastra credeti ca 
primarii anteriori nu ar fi putut initia 5 sau 6 proiecte, care nu sunt elegibile, care sunt din bugetul 
local? 
Nu ne putem asuma 5,6 proiecte, noi nu avem un buget, cand va solicităm să comunicaţi 
excedentul..., primăria nu are bani dacă nu ne permitem ce ne facem, intră în faliment. Nu ne mai 
spuneţi că dumneavoastră faceţi pentru comunitate, pentru că fiecare proiect prin fondurile europe 
nu le-aţi întocmit dumneavoastră, firme de specialitate care sunt platite din bugetul local pentru asa 
ceva, dumneavoastră aveşi doar beneficii* 
D-nul primar* şi consultanţa se plăteşte din banii de la AFIR* 
D-nul Panczel Csaba * o întrebare pentru domnul contabil, de la zilele Şincai au rămas 25000 lei, ce 
mare scofală să fie dat pentru avans, mi-a venit şi mie in minte aşa, dacă se pune problema banilor 
pentru proiecte acestea nu se fac aşa uşor, şi eu am avut proiecte* 
D-nul primar*Fondul garantează pentru avans* 
D-na Gabor Elena* puteţi garanta că dacă se semnează scrisoarea de garanţie AFIR ne trimit în cont 
banii* 
D-nul primar * da aşa se procedează* 
D-nul Panczel Csaba* D-nul primar banii aceştia eu ştiu că se vor da înapoi din proiect, primăria 
rămâne doar cu 120 milioane şi s-au finanţat  26 milioane* 
D-na Gabor Elena*valoarea eligibilă din 4 milioane jumate* 



D-nul Panczel Csaba*banii se dau înapoi* 
D-na Gabor Elena*dar 4 miliarde se suportă din bugetul local* 
D-nul primar*la licitaţie poate să vină preţul mai jos, în 8.10.2018 se vor deschide licitaţiile, restul 
sunt la aprobări, este foarte mult de lucru, nici eu nu am lucrat în administraţie, sunt chemat seara 
sa semnez hârtii, nu este o problemă ma duc  pentru comunitate, vreau să fac ceva pentru 
comunitate, eu asa cred, sunt în ţarpă şi comune ca noi dar sunt şi multe foarte dezvoltate, dacă nu-i 
asiguri omului ce-i trebuie să se vadă ceva nu este mulţumit* 
D-nul preşedinte pop Vasile*Da, faceţi ceva, demolări de grajduri, scări* 
D-nul primar*haideţi domnule Pop sa nu facem...* 
D-na Marginean Anica*va rugam sa treceţi la subiect, nu este subiectul demolării* 

D-nul preşedinte*dacă mai sunt alte întrebări, se supune spre aprobare Proiect de hotarare 
privind aprobarea valorii de investiţie si a  solicitarii scrisorii de garantie pentru 
garantarea avansului a proiectului: REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI 
EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL LOC.ŞINCAI,COMUNA .ŞINCAI   SI 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI 
CULTURAL LOC.ŞINCAI-FÂNAŢE, COM.ŞINCAI şi se aprobă conform HCL nr16 din 04.oct.2018 
cu 10 voturi pentru, 1 vot contra- D-na Gabor Elena din totalul de 11 colsilieri în funcţie şi prezenţi. 
D-na Gabor Elena*Îmi permiteţi domnule preşedinte să îmi motivez votul împotrivă? Pentru că mapa 
cu documente este incompletă şi cu date eronate fiind vorba de 6 luni între semnarea contractului şi 
solicitarea convocării şedinţei de îndată, nu se motivează excepţionalitatea prevalării art 7, alin.13 
din legea 2/2002* 
Nu mai sunt comentarii la acest subiect 
D-nul Panczel Csaba* La diverse se poate?* 
D-nul preşedinte*da* 
D-na Gabor Elena*la sedinţa de îndată sunt diverse?* 
D-nul Panczel Csaba*as vrea să o întreb pe doamna Gabor începând din primăvară si pâna în ziua de 
astăzi* 
D-na Gabor Elena* Spuneţi-mi la ce anume vă referiţi* 
D-nul Panczel Csaba*stiţi dvs mai bine şi spuneţine aici ca să stie şi colegii ce aveti cu mine când tot 
mă reclamaţi, eu de exemplu am vrut ca şi consilier am vrut sa ajut oamenii, sunt la al 6-lea mandat 
ca să faci ceva pentru comunitatea asta, pentru sat... dvs nu vă place că eu sunt... pentru asta staţi 
acasă şi tot reclamaţi... 
De exemplu dvs nu vă trebuie mie îmi trebuie că mă duc  cu formaţia de ţitere ca să predăm 
cantecele populare la tineri, pot să justific şi cu maşina mea duc copii...dumneavoastră nu aveţi 
nevoie* 
D-na Gabor Elena*Ce vreti, v-am întrebat ceva?* 
D-nul preşedinte* d-na Gbor lasati-l...* 
D-nul Panczel Csaba* nu stiu ce aveti, dvs aveţi ceva, ştiţi ce mi-a zis  popa catolic “un sut…si un 
metru in casa”, dvs aveţi senzatia că aici daţi un şut în ... dar sunt cu 2m în casa la unguri, atât, dar 
sa-mi spune-ţi ce aveţi ce tot mă reclamaţi , pentru ce?* 
D-na Gabor Elena*Întrebaţi punctual să vă pot raspunde pentru că eu nu stiu la ce faceţi referire* 
D-nul Panczel Csaba* la ce m-aţi reclamat, nu m-ati reclamat?* 
D-na Gabor Elena*ba da, să vorbiţi punctual de ce vă ascundeţi... după atâţia ani d-nul primar a zis 
de la început... proiecte legalizate dacă vă referiţi la autorizaţiile de construire vă spun sincer de ce 
numai eu am voie să construiesc cu autorizaţie de construie* 
D-nul primar*dati-mi voie sa va spun ceva, ieri am avut un control de la Inspectoratul în construcţii, 
lucrurile stau cum stau, noi trebuie să ieşim în comună să verificăm constrcţiile, am zis ca comuna a 
ramas un pic în urmă daca cineva a facut o constrcţie cât de mica am zis sa nu ne  atingem dar nu 
avem ce face* 
D-nul Pop Vasile*atunci pe mine de ce mă obligaţi prin executare silită la demolare gard şi scări, nu 
mai vorbiţi* 



D-na Gabor Elena*tocmai pentru asta, numai unele persoane alţii nu* 
d-nul primar*eu am continuat procesul nu am avut altă variantă* 
D-nul Pop*cum nu ati avut altă variantă, minţiţi lumea* 
D-nul primar*cum adică minţesc lumea?* 
D-nul Pop*ati plătit avocaţi, primăria are bani de avocaţi, parcă văd că mi-am depus 
documentaţia...doamna acum sunt la diverse nu vă tot îndoiţi* 
D-na Marginean Anica* si eu pot să zic ce vreau* 
D-nul Pop*...Am depus documentaţia părcă văd că nu vă convine o virgulă* 
d-nul primar*cînd s-a terminat procesul...să discutăm altă dată... 
D-na Gabor Elena* nu este încheiată sedinţa, sunem la diverse* 
D-nul Pop*putem discuta, nu am nimic de ascuns, ascult, mi-ati facut executare silită pentru 
demolare, dumneata ai semnat primarul comunei Şincai, dacă îmi dădeai termen de 90 de zile să 
intru în legalitate puteam sa-l obţin* 
D-nul primar*după o lună de zile v-am comunicat dar la postă dumneata nu ridici corespondenta* 
D-nul Pop* unde, unde...? 
- nu puneţi mâna pe mine că eu n uam pus-o pe dvs.* 
D-nul primar* bine nu am pus-o cu intenţie... V-am facut notificare, dvs după 30 de zile nici macar...* 
D-na Marginean Anica*deci reclamţia aceasta s-a facut pe baza ca domnul Pop a fost în proces, 
atunci se face reclamaţie pt tot Şincaiul* 
D-na Gabor Elena* dar staţi un pic d-na Marginean numai eu am voie să construiesc cu autorizaţie de 
construcţie* 
D-na Marginean Anica* Eu mi-am facut casa cu autorizaţie şi nu m-a interesat ce fac alţii* 
D-na Moldovan Angelica*tu nu sti la curtea mea ce-mi permit sau nu, dacă tu ai autorizaţiecinste 
vouă ca ai* 
Nota *la momentul 31:13 sec din înregistrarea audio nu se mai înţelege ce si nu  se consemneaze, se 
vorbeşte unul peste celălalt* 
D-nul Panczel Csaba*Râde un sat...* 
D-na Moldovan Angelica*dar cine a oprit apa, daca eu vreau să fac autorizaţie este problema fiecarui 
daca vrea sa facă autorizaţie, asta nu e problema mea* 
Notă: La minutul 31:51 se suprapune conversaţia şi nu se mai poate consemna 
Daca a fost reclamat 
D-nul primar* nu eu am reclamat* 
D-nul Pop* Suciu m-a reclamat, domnul primar a continuat* 
D-nul primar*  Nu am avut ce face* 
Notă: la minutul 32:14 discuţiile se suprapun 
D-nul Pop Vasile*hai domnule nu mai pune mana pe mine, te rog frumos* 
D-na Moldovan Angelica*dacă tu eşti consilier vrei să obţii ceva sa faci rău la toţi?* 
Notă: la min 32:38 se suprapun discuţiile nu se  poate consemna* 
D-nul preşedinte Pop* doamna Gabor, doamna Gabor.... 
Domnul Panczel Csaba*vorbiţi aici toată sedinţa şi la capăt nu sunteţi de acord cu nimic* 
D-na Moldovan Angelica*dacă tu ai toată documentaţia de ce ceri atîtea explicaţii nu esti de acord 
cu niciun proiect, nu esti de acord cu nimic niciodata* 
D-na Gabor Elena*să vă întreb doamna Moldovan* 
D-na Moldovan* nu mă întreba doar le-ai citit* 
D-na Gabor Elena* domnul primar nu a cunoscut administraţia...* 
D-nul primar*cum doamna Gabor nu am cunoscut administraţie, staţi un pic nu vă legaţi de asta eu 
am spus că mi-a fost foarte greu* 
La minutul 33:20 discuţiile se suprapun, vorbeşte D-na Gabor, D-nul Panczel, Domnul Primar 
D-nul Panczel Csaba*doamna Gabor daca nu tăceţi încheiem şedinţa să vorbească şi domnul primar* 
D-nul pop Preşedinte*Doamna Gabor vă rog... să vorbească doamna Moldovan* 



D-na Moldovan Angelica*doresc ca la sedinţa următoare să avem un timp de discuţii ca nu numai 
doamna vorbeşte* 
D-nul primar* da la următoarea sedinţă vom propune* 
d-na Moldovan*şi eu am ceva să spun şi nu mai este timp, normal că nu mai este* 
D-nul primar* mai este încă o trebă domnilor consilieri...* 
D-nul Panczel Csaba*discută mult, discută şi la procesul verbal nu sunt  de acord* 
D-na Moldovan Angelica*atunci de ce se pune întrebare, ai documentaţi, de ce mai intrebi?...* 
D-nul primar* dacă cineva are o problemă , o nelănurire veniţi orcând la mine, mă consult şi cu alţi 
consilieri, vine şi doamna Mărginean şi mă întreabă şi îi răspund* 
D-na Moldovan Angelica*există contabil, primim materialele cu câteva zile la sedinţă...* 
D-nul Moldovan Oliviu*aş avea să aduc aminte să studieze jurământul un semnal de alarmă şi sfânta 
Scriptură pe care s+a pus mâna, nu e abecedar este un legământ între noi şi d-zeu ce discutăm noi 
aici nu-i...este cum ar merge o maşină cu o roată...* 
D-na Gabor Elena* cum sa-i bagi în faliment, aia-i pentru comunitate* 
D-nul preşedinte Pop*Doamna Gabor, Doamna Gabor...  
-domnul vice aveţi cuvântul* 
D-nul Panczel Szilamer*cu ceva timp familia mea a fost reclamtă, avem o baltă de peşte care este 
facută în urmă cu 7-8 ani, noi avem documentaţie, studiu pedologic, scoatere din circuitul agricol şi 
tot ce trebuie dosar cu care o să mă duc cu el în instanta pentru hârţuire* 
D-na Mărginean Anica* Dar nouă nu ne-ai adus câte un peşte la colegi* 
D-nul Panczel Szilamer*Veniţi cu minciocul* 
D-na Moldovan Angela*suntem o comună mai micuţă, ne stă rău dvs stiti că sunt comune mari, am 
întrebat şi alţi consilieri şi nu au vazut asa ceva, numai să faceţi la om rău, pentru ce sunt alesi 
consilierii, să obtina foloase să faci rău, de ce?* 
d-nul Pop*noi la sedinţele de consiliu...Angela hai* 
D-na Moldovan Angela*Când ai documentaţia tu nu esti de acord, esti tot timpul constra, noi de ce 
sa stam sa te ascultam* 
D-nul Panczel Csaba *are dreptate* 
D-na Moldovan*eu am înţeles că se  face, ca daca construiesti ceva, nu dai bani?, daca n-ai te duci si 
te imprumuti la banca* 
D-nul primar*pentru asta răspunde cineva eu trebuie să le semnez*  
D-nul Pop*eu am vrut să spun că la alte sedinte consilieri vin la sedinta, nu se grabesc hai gata ca imi 
este mancarea pe foc, dacă totusi venim aici o zi si  o pierdem putem sa discutam la diverse orice sau 
nu, gata ai gatat in 10 min sedinta ai plecat acasa ca ai treaba, asa da de exemplu Ceuasul, eu zic ca e 
cel mai bun exemplu acolo, la Rîciu acolo sedinţa de consiliu e sedinţa de consiliu nu gata în 10 min 
ne văd oamenii ca la noi am şi plecat de aici, ce sedinta de consiliu e asta, ai ridicat mana si ai plecat 
acasa.* 
D-nul primar* aceasta sedinta a trecut 45 min şi este sedinţă de îndată* 
D-nul Panczel Szilamer* daca acum este o problema ca primaria vrea sa achizitioneze o masina 
propun ca fiecare sofer sa se urce pe masina asta sa mearga pana la mures si sa vina inapoi daca 
poate si sa ii vedem parerea. Sunt alte comune de exemplu Panet are 3 masini, un Duster nou din 
2016 pentru primar, unul pentru vice şi unul pentru soferul de pe buldo excavator cu care umbla 
acasa si noi sa nu putem o masina noua* 
D-na Elena Gabor*dar apă şi canalizare au?* 
D-nul Panzel Szilamer*nu au, la apa acum in prezent se lucrează, preţul unui branşament este de 
2000 lei* 
d-nul pop*câte sunt cumpărate de la bugetul local şi câte au primit de la Guvern?* 
D-nul Pamzel Szilomer*Solenza este de la guvern şi cele 2 duster sunt cumpărate din bugetul local.* 
D-nul Pop*eu am întrebat doar, nu am zis că...* 



D-nul Moldovan Oliviu*legat de construcţie, dacă cineva construieşte în funcţie de posibilităţile pe 
care le are, bugetul local nu constituie o parte din el din impozite, si atunci noi de ce înfrânăm treaba 
de a se contruii, de ce se pun beţe în roate?* 
D-nul Panczel Csaba*a fost în comună unul Tănasie un prost care a nenorocit comuna, acum noi ce 
facem, parinţii nostrii nu putut să facă un gard, nu lăsa să intre o maşină cu piatră, trebuia să care cu 
căruţa de lângă ţuicărie, pentru un prost, să se întoarcă în mormânt.* 
d-nul Moldovan Oliviu*haideti sa vedem un pic mai mult, sa mergem cu faza lungă, să ne uităm în 
viitor şi să nu ne uităm pe cine putem căcla* 
D-nul Panczel Csaba*să vă spun o statistică, vorbeam cu preotul reformat, zicea ca în 18 ani au murit 
dar au şi plecat foarte mulţi, am fost 585, suntem 385-nu mai vine niciun om tânăr, aici ajungem noi, 
peste 10 ani nu o sa mai fie, asa e si la ortodoxi.* 
D-nul primar*Domnule Panczel dar daca am zis să fcem ceva să înfrumuseţăm comuna doamna 
Gabor  zis că bag comuna în faliment.* 
D-na Gabor Elena*domnule Moldovan Oliviu daca dvs deţineţi autorizaţie de constrcţie cum vă 
evidenţiaţi să fie cuprinsă la impozitare fără evidenţierea cladirii?* 
Se suprapun discuţiile 
D-nul Panczel Csaba*eu 66 mil platesc şi sunt reclamat?* 
D-nul Moldovan Oliviu*şi eu plătesc impozitul, nu trebuie autorizaţie de construcţie, era un saivan* 
Notă: la 43:10 se suprapun discuţiile şi nu se poate consemna 
Doamna Gabor Elena*pleaca de aici domnule- studiaţi legea* 
D-nul Moldovan Oliviu*Doamna Gabor de ce umblii noapte să prindeţi greieri...* 
D-na Gabor Elena*Deci fară jigniri domnule că deja...* 
D-nul Moldovan Oliviu*nu v-am jignit... şi se ridice să plece* 
D-na Gabor elena*cum daca din moment ce...* 
D-nul presedinte Pop Vasile* domnul Moldovan te rog să stai la masă*  
D-nul primar*haideţi să încheiem şedinţa* 
D-nul Moldovan Oliviu*nu mă mai zăpăciţi la cap* 
D-na Gabor Elene*De ce-că v-am solicitat să studiaţi legea?* 
D-nul preşedinte*doamna Gabor...  
Dacă nu mai este ceva de discutat se încheie şedinţa,vă doresc o zi bună* 
 

Alte probleme nefiind  la ordinea de zi   se încheie prezentul proces verbal în două 
exemplare  spre cele legale.      
NOTA.Prezentul proces a fost intocmit  in baza inregistrarii audio .                                                                      
                                                                                 
 
                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                  POP  VASILE 
 
 
Intocmit 
Kis Izabella  

 

 

 

 

 


