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din data de 26 ianuarie 2021 
 
           Şedinta    ordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.1  din  20.01.2021 emisă de primarul  comunei Baia, doamna  dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  15 consilieri.  Şedința  ordinară  de astazi, este legal constituită şi îsi poate  
desfăşura lucrările.  
       La sedintă participă  de drept, doamna primar al comunei Baia, dr. Maria TOMESCU, doamna  Cocean Rodica, 
secretar general  al comunei Baia si d-na Apostol Alina , consilier superior – Compartiment financiar contabil. 
         Doamna Cocean Rodica, secretar general   al comunei, înainte de a se  supune spre aprobare ordinea de zi, 
prezinta scopul convocării  şedintei   ordinare de astazi arătând că din invitaţia la şedintă  din dispozitia de convocare şi 
din  materialele comunicate, consilierii au luat cunostinţă  de proiectul ordinii de zi. 
         In continuare  prezintă domnilor consilieri, obligatia acestora de a aduce la cunostința Consiliului local si de a 
informa in fiecare sedinţa despre eventualele conflicte de interese si incompatibilitati in care s-ar afla  in procesul de  
adoptare a hotararilor de pe ordinea de zi potrivit dispozitiilor Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea  
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei., precum si prevederile din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
respectiv art.  227 privind Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali dar si prevederile art. 228.  Deosebit de 
aceasta  secretarul comunei  anunta faptul ca, in termenul prevăzut de lege, Comisiile de specialitate  ale Consiliului 
Local, s-au intrunit in componenta lor stabilită prin HCL nr. 86 din 27.10.2020 privind constituirea comisiilor pe domenii 
de specialitate ale Consiliului local al comunei Baia ,  în vederea  emiterii avizelor pentru proiectele de hotărâre  supuse 
dezbaterii.   
Doamna primar, Maria Tomescu salută prezenta domnilor consilieri si spune ca sedința este organizată, cu 
respectarea prevederilor  privind masurile de siguranță luate in contextual pandemiei  generate de virusul Covid -19, 
respectandu –se regulile de igienă , purtarea măstilor si distanța între persoane.   
          In continuare, presedintele de sedinta domnul    Romica SANDRU , ales  in această calitate  prin HCL nr  
106 din 17.12.2020 preia conducerea sedintei de consiliu local;                                                  
Domnul presedinte de sedinta consulta consilierii daca sunt propuneri pentru  suplimentarea  ordinii de zi. 
Nefiind propuneri ,presedintele de sedinta  prezinta proiectul ordinii de zi: 
1.  Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 17.12.2020  
 initiator secretarul general al comunei; 

2. Proiect de hotărâre nr. 571 din 20.01.2021 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2020 -  initiator primarul comunei;                                                                                                                   

3.  Proiect de hotărâre nr. 574 din 20.01.2021 privind  solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie  din partea 
Fondului de garantare  FNGCIMM S.A - IFN , aprobarea comisionului de garantare in vederea implementarii 
proiectului „Extindere retele de alimentare cu apa și canalizare în  comuna  Baia, sat Baia, judetul Suceava”-  initiator 
primarul comunei ;                                                                                           
  4.  Proiect de hotarare  nr.573 din 20.01.2020 privind  solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea 
  CEC BANK SA  în vederea implementării obiectului de  investiţii ,,Modernizare  drumuri comunale in comuna  
  Baia, sat Baia, judetul Suceava” -  initiator primarul comunei;    
  5 . Proiect de hotarare  nr.  575 din 20.01.2020 privind   includerea  în domeniul public al comunei Baia a  unui 
  bun imobil în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de  
  cadastru și carte funciară-  initiator  primarul comunei  ; 
  6 .  Proiect de hotarare nr.  576 din 20.01.2020 privind   includerea  în domeniul privat  al comunei Baia a unor bunuri   
   imobile în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru 



        și carte funciară-  initiator  primarul comunei  ; 
 7.   Proiect de hotarare nr. 577 din 20.01.2021 privind acordarea mandatului special   reprezentantului Comunei Baia 
       județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei  Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru 
       adoptarea Actelor  Adiţionale de actualizare, modificare şi  completare a Actului Constitutiv şi a  Statutului Asociaţiei 
       Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 
       Suceava să semneze prin  reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT BAIA ,  
      Județul Suceava,  Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava-initiator  primarul c. 

  8.   Proiect de hotarare  nr 592 din 20.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare      a     
      Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
      Suceava, precum și împuternicirea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul  
      Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său  legal, Președintele Asociației, în  
      numele și pe seama comunei BAIA, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului      
      Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava-initiator  primarul comunei  ; 
   9    Proiect de hotarare nr. 578 din 20.01.2020 privind  acordarea de compesații în bani membrilor SVSU Baia, pentru 
     timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului- initiator  primarul 
comunei  ;      
 După prezentare  supune la  vot  proiectul ordinii de zi,  asa cum a fost prezentat care este aprobat  cu 15 voturi  pentru 
din  totalul de 15  consilieri prezenti. 
Se trece la  discutarea proiectelor de hotarare in ordinea prezentata: 
PUNCTUL 1.   Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al ședintei  ordinare din data de 26.01.2021 
Doamna   Cocean Rodica, informează  consilierii  ca, procesul- verbal incheiat in sedința  Consiliului Local a fost pus la 
dispozitia  lor spre consultare,  fiind  adus la cunostinta  acestora in timp util, odata cu materialele de sedinta, prin 
mijloacele electronice,  potrivit opțiunilor exprimate  de catre acestia.. 
Presedintele de sedinta, consulta consilierii daca sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  procesului - verbal incheiat  in 
sedinta    Consiliului Local; 
       Nefiind obiectiuni se  supune  aprobării  de catre presedintele de sedință,  care este aprobat  in unanimitate de 
voturi (cu un numar de 15 voturi  pentru  din  totalul de 15  consilieri prezenti).   
PUNCTUL 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2020    -  initiator primarul  comunei ,  
Se prezintă  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare , 
anexele  acestuia si referatul constatator de catre initiator. In continuare se prezinta raportul   compartimentului de 
resort, detaliat la proiectul de hotarare de catre doamna Apostol Alina,.  
 Cifra totala este de 4.246.168 lei, defalcat ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare si sectiunea de 
functionare , precum si excedentul bugetului de autofinantate, rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2020 
in suma totala de 49.666  lei dupa cum urmeaza: 
A. La sectiunea de dezvoltare din bugetul local: 
I. Suma de 1.412.899 lei reprezinta excedentul bugetar aferent proiectelor finantate din  fonduri europene  cu 
urmatoarele  destinatie: 
1) La capitolul 68.02.50- Titlul 58 Proiecte cu finantare europeana, se aloca la investitia Construire centru after 
school in comuna Baia, masura 7.2  suma de 355.234  lei, 
2) La capitolul 84.02– Titlul 58 Proiecte cu finantare europeana ,se aloca suma de 1.057.665 lei pentru 
,,Modernizare drumuri comunale  in comuna Baia, judetul Suceava”, masura 7.2. 
II.   Suma de 2.483.791 lei reprezinta excedentul bugetului local  
     1) La capitolul 65.02.03 – Titlul 58 Proiecte cu finantare europeana pentru ,,Construire gradinita  in comuna Baia, 
judetul Suceava” , se aloca   suma de 8.330 lei, finantat prin PNDR, Masura 7.2 
     2) La capitolul 67.02.50 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru ,,Achizitie, amenajare si imprejmuire teren pentru  
cimitir  in comuna Baia, judetul Suceava”, se aloca   suma de 50.000 lei, 
3) La capitolul 70.02.05 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru proiectul de investitii in continuare ,,Bransamente la  
retele de alimentare cu apa si canalizare in satul Bogata, comuna Baia, jud. Suceava” se aloca  suma  de 242.000 lei,  
4) La capitolul 70.02.05 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru proiectul de investitii ,, Extindere retele de 
alimentare cu apa si canalizare in comuna Baia, judetul Suceava”  se aloca   suma  de 300.000 lei,  
5) La capitolul 70.02.05 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru proiectul de investitii ,, Extindere retele de 
alimentare cu apa si canalizare in comuna Baia, judetul Suceava” prin PNDL  se aloca   suma  de 203.781 lei,  



6) La capitolul 70.02.05 – Titlul 58 Proiecte cu finantare europene pentru proiectul de investitii ,, Extindere retele 
de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baia, jud. Suceava” se aloca suma de 4.680 lei, finantat prin PNDR, 
Masura 7.2 
7) La capitolul 70.02.07 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru proiectul de investitii  ,,Infiintare retea de distributie 
gaze naturale in comuna Baia, judetul Suceava”  se aloca   suma  de 50.000 lei, 
8) La capitolul 70.02.06 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru proiectul de investitii  ,,Modernizarea sistemului de 
iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei 
electrice in infrastructura de iluminat public din comuna Baia, judetul Suceava”  se aloca   suma  de 50.000 lei, 
9) La capitolul 70.02.50 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru obiectivul de investitii  ,,Construire centru medical in 
comuna Baia, judetul Suceava” , se aloca   suma  de 800.000 lei, 
10) La capitolul 70.02.50 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru proiectul  ,,Strategia de dezvoltare  a comunei Baia, 
judetul Suceava” , se aloca   suma  de 40.000 lei, 
11) La capitolul 70.02.50 – Titlul 71 Cheltuieli de capital pentru obiectivul de investitii  ,,Construire poarta de intrare 
in comuna Baia, judetul Suceava, dinspre Falticeni” , se aloca   suma  de 20.000 lei, 
12) La capitolul 84.02 – Titlul 71 Cheltuieli de capital la suma de 15.000 lei suma necesara pentru obiectivul de 
investitii ”Modernizare drumuri comunale si regularizare pârau Bogata in comuna  Baia”, proiect ce urmeaza a fi derulat 
prin CNI, 
13) La capitolul 84.02 – Titlul 71 Cheltuieli de capital la suma de 150.000 lei suma necesara pentru obiectivul de 
investitii ”Modernizare drumuri de interes local in comuna  Baia”, proiect ce urmeaza a fi derulat prin CNI, 
14) La capitolul 84.02 – Titlul 71 Cheltuieli de capital la suma de 335.000 lei suma necesara pentru realizarea  de 
investitii ”Modernizare drumuri comunale prin reparatii si ridicari cote capace in comuna Baia, judetul Suceava”, 
15) La capitolul 84.02 – Titlul 71 Cheltuieli de capital la suma de 40.000 lei suma necesara pentru obiectivul  de 
investitii ”Amenajare centru civic –realizare de trotuare in comuna Baia, judetul Suceava”, 
16) La capitolul 84.02 – Titlul 71 Cheltuieli de capital la suma de 100.000 lei suma necesara pentru obiectivul  de 
investitii ”Modernizare drumuri comunale si podete in comuna Baia, judetul Suceava”, in vederea accesarii proiectelor 
din fonduri europene, 
17) La capitolul 84.02 – Titlul 58 Proiecte cu finantare europene la suma de 75.000 lei suma necesara pentru 
obiectivul  de investitii ”Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, judetul Suceava”,finantat prin PNDR, Masura 
7.2. 
B.       La sectiunea de functionare din bugetul local suma totala de 349.478 lei: 
1)   La capitolul 84.02 – Titlul 20 Bunuri si servicii se aloca suma de 306.687 lei, necesara pentru refacere 
suprastructura din balast pentru retele stradale din comuna Baia afectate de calamitati naturale-(conform HG 554/2020), 
2) La capitolul 84.02 – Titlul 20 Bunuri si servicii se aloca suma de 42.791 lei, necesara pentru refacere drum 
Strada Prundului din comuna Baia. 
C.  Utilizarea excedentului in cursul anului 2021 al bugetului de autofinantate, rezultat la incheierea exercitiului financiar 
al anului 2020 in suma totala de 49.666 lei la capitolul 70.10 titlul 71 Cheltuieli de capital  pentru investitia ” Amenajare 
piata agroalimentara obor grupuri sanitare, alei betonate, tarabe  in comuna Baia”. 
 Proiectul este însotit de  avizul   cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local, secretarii 
comisiilor  aduc  la cunostinta faptul  că  avizele  pentru toate proiectele de hotarare  înscrise pe ordinea de zi  au  fost 
emise cu  respectarea cvorumului prevazut de lege si au fost imputerniciti  ca avizele sa fie semnate de presedinte si 
secretar. Nefiind alte discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat : voturi pentru -15, voturi 
contra -0,  abtineri –0.   
PUNCTUL 3.  Proiect  de hotarare privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie  din parteaFondului de 
garantare  FNGCIMM S.A - IFN , aprobarea comisionului de garantare in vederea implementarii 
 proiectului „Extindere retele de alimentare cu apa și canalizare în  comuna  Baia, sat Baia, judetul Suceava”-       
– initiator primarul comunei,    
Se prezinta  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare  de 
catre initiator .  In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare de catre doamna 
Apostol Alina, care prezinta  continutul acestuia.  Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   
de specialitate ale Consiliului Local.  
Secretarii  comisiilor  aduc  la cunostință faptul  că  avizele  pentru toate proiectele de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi  
au  fost emise cu  respectarea cvorumului prevazut de lege si au fost imputerniciti  ca avizele sa fie semnate de 



presedinte si secretar.  Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -
15, voturi contra -0,  abtineri –0.  
PUNCTUL 4.  Proiect de hotarare privind   solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea CEC BANK 
SA  în vederea implementării obiectului de  investiţii ,,Modernizare  drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia 
 judetul Suceava” -  initiator primarul comunei  ;                                                                                                          
Se prezinta  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare de 
catre initiator.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare.  Proiectul este 
insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.Nefiind discutii se  supune la 
vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  abtineri –0.  
PUNCTUL 5. Proiect de hotarare  privind   includerea  în domeniul public al comunei Baia a  unui  bun imobil în 
vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte 
funciară  -  initiator primarul comunei,  
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare,de catre 
initiator  insotit de anexa acestuia.  In continuare se prezintă raportul  comun al  compartimentelor  de resort,  la 
proiectul de hotarare Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale 
Consiliului Local. Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, 
voturi contra -0,  abtineri –0. 
PUNCTUL 6.  Proiect de hotarare privind   includerea  în domeniul privat  al comunei Baia a unor bunuri   
imobile în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru 
și carte funciară  initiator primarul comunei, 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, de 
catre initiator, insotit dedocumentatia cadastrala.  In continuare se prezinta raportul   comun al compartimentelor   de 
resort,  la proiectul de hotarare .Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate 
ale Consiliului Local. Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru 
-15, voturi contra -0,  abtineri –0. 
PUNCTUL 7. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special   reprezentantului Comunei Baia județul 
Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei  Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru 
adoptarea Actelor  Adiţionale de actualizare, modificare şi  completare a Actului Constitutiv şi a  Statutului 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava să semneze prin  reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama 
UAT BAIA , Județul Suceava,  Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, de 
catre initiator.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului   de resort,  la proiectul de hotarare .Proiectul este 
insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. Nemaifiind alte discutii se  
supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  abtineri –0. 
PUNCTUL 8. Proiect de hotarare  nr 592 din 20.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul 
său legal,Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei BAIA, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava. 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, de 
catre initiator.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului   de resort,  la proiectul de hotarare .Proiectul este 
insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. Nemaifiind alte discutii se  
supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  abtineri –0. 
PUNCTUL 9.Proiect de hotarare nr. 578 din 20.01.2020 privind  acordarea de compesații în bani membrilor SVSU 
Baia, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul serviciului- 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, de 
catre initiator.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului   de resort,  la proiectul de hotarare .Proiectul este 
insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. Nemaifiind alte discutii se  
supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  abtineri –0. 
 



 
 
DISCUTII –  Doamna primar prezinta in linii mari proiectele  pe care intntioneaza sa le realizeze pentru comuna Baia 
cum ar fi  realizarea tuturor demersurilor pentru investitia de aducere a gazului metan in comuna.,  realizarea lucrarilor 
ce au legatura cu paraul Bogata, realizarea de alei pietonale pe proiecte europene, realizarea retelei de internet pentru 
toata comuna, se vor face demersuri pentru realizarea reconditionarii picturii la biserica Petru Rares,realizarea unei Sali 
de sport, momentan terenul in discutie nu este adecvat unui astfel de proiect, realizarea parcului de agreement la 
Bogata, infiintarea serviciului propriu privind salubrizarea , considera ca este necesara achizitionarea unei masini de 
pompieri , a unei masini care sa deserveasca  dispensarul  care este in constructive si va fi finalizat. 
 Ca si infrastructura rutiera si  apa si canal  , pe fiecare strada in functie de nevoile  respective se va interveni  cu 
finantare din bugetul local pe strazile   capăt la  str.Primaverii,str Cîmpului , capat la str. Gavrilescu,Str. Fintînăreni,str. 
Florilor, str. Duzilor, capăt  str.  Visinilor , str. Cimpoesului, str. Pajurei, str. Răzesilor si Popestilor.str. Ștefan ce Mare. La 
toate acestea se adauga str. Vointei, str. Bobului, str. Busuiocului, str.Ozana, str. Afinilor  prin Compania Natională de 
Investitii.  In total mai sunt aproximativ 19 km de drumuri comunale ce vor trebui sa fie finalizate . 
        In cee ace priveste proiectul major si acela de a aduce gazul in comuna, daca nu se va  reusi  in   madalitatea pe 
care s-a   intentionat initial atunci crede ca va fi  necesar ca UAT Baia  sa ia un credit pe termen lung, si crede ca va 
merita  efortul. De  asemenea impreuna cu consiliu local  se va stabili  ce demersuri vor fi facute pentru achizitionarea  
Conacului , poate tot un credit. 
      Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   inchise lucrarile sedintei  extraordinare a Consiliului Local  al 
comunei Baia, judetul Suceava, din data de  26.01.2021,  presedintele de sedinta  si primarul comunei  multumind celor 
prezenti pentru participare. 
              Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.  
 
 

        PRESEDINTE  DE SEDINTA 
                Consilier  local                                                                   Secretar general al comunei   
                   Romică ȘANDRU                                                                          jr. Cocean Rodica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


