Prezentul proces- verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară desfăşurată în data de 28.02.2018 cu
unanimitate de voturi (14 voturi).

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 16 februarie 2018, orele 15.00, la sediul Primăriei Breaza în şedinţă
extraordinară a Consiliului Local al orașului Breaza convocată prin Dispoziţia nr.55/14.02.2018 a
Primarului orașului Breaza, conform Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
La sedinţă participă: Primarul oraşului Breaza – dl. Gheorghe Richea, Viceprimarul oraşului
Breaza – dra.Bran Alexandra- Lăcrămioara, secretarul oraşului – dna.Maria-Cătălina Goran, Şef
Serviciu APL - dna.Toader Geanina şi consilierul juridic al Consiliului Local – dna. Elena Goga.
Dna.preşedintă declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului local de astăzi 16
februarie 2018.
În urma apelului nominal se constată că la şedinţă sunt prezenti 15 consilieri, din totalul de
17 (lipsesc: dna.Anton Mădălina şi dl.Cîrtoaje Florin).
Doamna preşedintă anunţă că peste ordinea de zi mai avem un proiect de hotărâre şi
solicită acordul consiliului pentru introducerea acestuia în proiectul ordinii de zi: s-a votat în
unanimitate.
Este supus la vot proiectul ordinii de zi: s-a votat în unanimitate sub următoarea formă.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor
ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2018;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetar al anului 2017;
Iniţiator: Richea Gheorghe, Primarul oraşului Breaza;
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2018;
Dl.Primar:”Având în vedere că nu s-a discutat acest proiect în şedinţa de comisii, vom sta
astăzi aici cât va fi necesar pentru a înţelege acest buget şi pentru a-l aproba. Am avut o discuţie
cu dna.Sichim şi m-am supărat. Făcând calculele la ce bani se alocă ar fi trebuit să eliminăm tot ce
a fost prins în lista de investiţii. Mai aveam nevoie de 60 miliarde lei vechi. Aseara la Consiliul
Judeţean Prahova, oraşul nostru a fost pus în discuţie. Ministerul finanţelor a spus că instituţiile
publice care au la sfârşitul anului bani în bugetul local rămaşi, vor primi mai puţini bani cu sumele
respective. Ştiţi că avem bani pentru alunecările de teren, respectiv 120 miliarde lei vechi, 38% din
buget. Ne-au alocat 38% la sume defalcate pentru echilibrarea bugetului. La Comarnic este
aceeaşi situaţie, numai că noi am avut cea mai mare sumă din Prahova, care s-a alocat pentru
alunecările de teren. Comuna Cornu şi-a păstrat bani de la alunecările de teren şi au şi din fonduri
europene. Din discuţia pe care am avut-o domnu ministru al finanţelor a spus că până la vară, la
prima rectificare de buget toate localităţile vor avea bugetul egal cu cel al anului 2017. Când am
luat în discuţie cu şeful contabil să întocmim bugetul local nu am avut din ce să-l facem. Anul
trecut când s-au aprobat hotărârea privind impozitele şi taxele locale, Consiliul Local nu a aprobat
creşterea acestora cum au făcut alte localităţi cu 20-30%. De ce? Pentru că în Breaza cetăţenii
sunt săraci, anul trecut nu au plătit nici jumătate din ei. Modificându-se Codul fiscal avem venituri

mai mici. Total venituri în anul 2017 – 45.700.000, adică 450 miliarde lei. Anul acesta avem 350
miliarde lei, cu 100 miliarde mai puţin. La venituri proprii, din 230 de miliarde lei, anul acesta vom
avea 198 miliarde lei, în condiţiile cele mai bune. La cote defalcate din impozit pe venit la 32
miliarde lei cât a fost anul trecut, anul acesta vor fi 28 de miliarde lei. Am făcut aceste comparaţii
să înţelegeţi cât de greu ne-a fost să întocmim bugetul. Când eram viceprimar tot cu Ileana îl
întocmeam. Nu mi s-a întâmplat ca anul acesta, să nu ştiu ce să fac. Am trecut în primul rând pe
cele care au fost facturate sau sunt în curs. Am tăiat bani chiar şi de la PNDL. Ştiţi că avem 23 de
străzi. La PNDL din bugetul de stat aveam 83 de miliarde şi noi cam 17 miliarde lei. În proiectul de
la PNDL noi trebuia să contribuim doar pentru ceea ce înseamnă trotuare şi i-am tăiat aproape pe
toţi. Am tăiat de la alunecări de teren. Ştiţi că prin Hotărâre de Guvern aveam mai multe alunecări
de teren - 16. Prin proiecte, alunecările de teren faţă de valoarea pe care a stabilit-o Guvernul, au
fost valori mai mari. Să spunem că Guvernul a stabilit alunecarea de teren de pe str.Poieniţei la 10
miliarde lei, iar când a întocmit proiectul a ajuns la 15 miliarde. Când se va scoate la licitaţie,
valoare o să fie mai mică. La cele care nu sunt urgente şi importante le-am scos, ca să ajungem la
valoarea pentru care avem bani în cont, urmând ca ce economisim când scoatem la licitaţie să
mergem în continuare. Ce am prins aici înseamnă foarte multe proiecte, avize, autorizaţii, studii,
până în vară să demarăm procedura pentru anumite lucrări. Alunecările de teren au fost trecute la
reparaţii.
Sunt foarte supărat că nu am ştiut că dl.Valerică Chivu la firma dumnealui confecţionează
pubele şi vreau să vă gândiţi de unde putem aloca bani pentru achiziţionarea acestora. Ar fi foarte
bune în piaţa oraşului. Cumpărăm 3-4 pubele şi scăpăm de focarul de infecţie de acolo.”
Dl.Postelnicu:”La ce preţuri sunt?”
Dl.Primar:”Între 3.500 lei şi 4.000 lei.”
Dna.Grădinaru.”La suma aceasta nu ar trebui să ne cramponăm, pentru că un oraş precum
Mizilul deja are colectare selectivă.”
Dl.Primar:”Acum am văzut preţul, 3.700 lei/modul.”
Dna.Grădinaru:”Un modul cât are, 3, 4?”
Dl.Primar:”Da, un modul este format din 3, 4 pubele şi ar trebui să ne gândim de unde luăm
bani, deoarece ar fi o investiţie foarte bună pentru oraş. Am tăiat bani de la toate instituţiile din
subordinea Consiliului local (spital, şcoli, club sportiv, centru cultural). Am făcut o paranteză şi aş
dori să venim fiecare cu idei de unde am putea să aducem bani la bugetul local. Au fost cetăţeni
care anul trcut au plătit un impozit de 300 lei, iar anul acesta plătesc 60 lei. Ileana, tu cât ai plătit
impozit?”
Dna.Sichim:”La un teren unde anul trecut am plătit 270 lei, anul acesta am avut de plată
numai 23 lei. Anul trecut am plătit pentru cei 400 mp stabiliţi prin Codul fiscal.”
Dl.Primar:”Era bine dacă am fi pus un 5 - 10%, dar am fost consilier şi ştiu că nici noi atunci
nu am mărit impozitele. Deşi Consiliul Judeţean ne-a asigurat că vor începe parteneriatele am
solicitat numai în ceea ce privesc DJ-urile. Aţi observat că de la Colegiul Militar până la Braserie
asfaltul este praf, aşa şi la intrarea din Comarnic, în Valea Târsei avem aceeaşi problemă. Avem
de lucru foarte mult, este proiectul cu cele 23 de străzi, dar trebuie să terminăm mai întâi ce este
subteran. Aţi observat că au început să facă proba de presiune la canalizare. Pe str.Ocinei trebuie
să spargă. Pe str.Armoniei, ştiţi câte sesizări avem, nu putem face nimic deoarece este toată
canalizarea înfundată. Au venit cei de la electrica că vor să schimbe cablul.”
Dna.Grădinaru:”Nu au avut solicitare de aviz?”
Dl.Primar:”O să le răspundem că având în vedere că sunt lucrări din fonduri europene şi de
la Guvern, garanţia este de 5 ani. Să revină cu solicitare peste 5 ani să le emitem aviz. Nu este în
regulă. Ar fi trebuit să ne aşezăm toţi la masă, gazele, electrica, apa şi canalizarea să venim cu

soluţii, nu peste o lună să începem să spargem iar strada. Vă daţi seama, asfaltam str.Armoniei şi
după aceea veneau să o spargă să schimbe cablul. Nu este în regulă. Am înţeles că acel cablu de
la electrica trece prin Colegiul Militar. Vă invit pe fiecare, din ce aţi citit, să veniţi cu propuneri la
proiectul de buget.”
Dra.Viceprimar:”Doream să intervin în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor
menajere şi voiam să o întreb pe dna.secretar în ce stadiu suntem cu ADI Managementul
Deşeurilor. Ştiu că anul trecut dna.Moldoveanu ne spunea ceva în legătură cu faptul că nu s-a
finalizat licitaţia şi ar trebui reluată procedura. S-a finalizat?”
Dra.secretar:”Nu s-a finalizat nici acum, suntem în faza de evaluare.”
Dra.Viceprimar:”Dacă vom avea un operator pe toată valea Prahovei, cred că va avea
obligaţia să colecteze selectiv. Ar fi păcat să băgăm bani în astfel de pubele când ar fi obligaţia lor
să ne asigure. Pe de altă parte ştiu că am făcut un proiect cu studiu de oportunitate pentru pubele
subterane şi nu ştiu ce s-a mai întâmplat în legătură cu acesta. S-a demarat procedura? Putem
accesa pe fonduri europene.”
Dl.Primar:”Acele pubele pentru colectare selectivă le avem în incinta SC Hidrojet SA. Cele
de pe pliant sunt containăre cu uşi unde se introduc pubelele. Avem nevoie de acestea urgent în
zona blocurilor. Aceste containăre le-am văzut la Câmpina şi când l-am sunat pe administratorul
public să-l întreb de unde le-a achiziţionat mi-a spus că fabrica este la noi în oraş.”
Dra.Viceprimar:”Acelea sunt supraterane, eu am făcut proiect cu pubele subterane.”
Dna.Grădinaru:”Doresc să o întreb pe Ileana. La impozite şi taxe locale nu s-au mai alocat
bani? Îmi amitesc că tot într-o şedinţă extraordinară când s-au luat banii de la bulevard, s-au
alocat şi pentru programul informatic.”
Dna.Sichim:”Doar programul de contabilitate, pentru că cei de la programul vechi ne-au
lăsat... s-a închis firma şi...”
Dna.Grădinaru:”Aceste programe vor satisface cerinţele noastre? Adică să se poată scoate
furnizori neachitaţi, clienţi neîncasaţi, pentru că din ce am observat atunci, nici executarea silită nu
este clară. Am impresia că au fost scoase documente din dosare, pentru că nu sunt puse în
ordine. Am mai spus o dată într-o şedinţă nu se face somaţie la somaţie. Vreau să-i spun
dlui.primar că bani nu sunt deoarece nu se încasează. Măcar societăţile cu domiciliul în alte
localităţi să fie încasate, obiectul muncii este aici, ţi-am pus sechestru. Nu te las sa intri în
insolvenţă, în reorganizare să nu încasez banii. Ori dacă eu nu ştiu cum şi în ce fel şi fac după un
an că s-a ridicat cineva aici şi a zis, nu este corect. O să ajungeţi de nu o să aveţi bani de salarii.
Când nu vor fi bani de salarii, de aici de la colegii voştri vi se trage, deoarece nu este colectare.
Avem două hotărâri aprobate cu două activităţi, premierea veteranilor şi 50 de ani de căsătorie. Nu
este normal ca anul acesta să nu sărbătorim 50 de ani de căsătorie, iar la veterani anul trecut am
adus sponsorizare. Mai sunt 3 veterani, trebuie să vedem dacă mai sunt toţi în viaţă, 400 lei au
rămas de anul trecut, am putea să punem 800 de lei şi pentru aceia ca să organizăm ceva
frumos.”
Dl.Primar:”Adriana, acum un an prin bunăvoinţa ta te-ai dus după sponsorizări şi ai adus
1.600 lei. Sper ca anul acesta să fac eu rost. În proiectul de hotărâre am scris din sponsorizări.”
Dna.Grădinaru:”Ileana, avem lucrare în continuare la 65.02 la investiţii – gard Liceul Aurel
Vlaicu – 82.000 lei şi la punctul C poziţia 15 iar este introdus – taxe,11 avize, autorizare acoperiş
şi gard Liceul Aurel Vlaicu – 50.000 lei. Dacă este lucrare în continuare nu s-au plătit avizele şi
taxele?”
Dl.Primar:”Nu. Sunt trecute la lucrări în continuare deoarece au cerut refacerea gardului din
faţa liceului.”

Dna.Grădinaru:”Vin şi vă pun întrebarea şi cu acoperişul. Care aţi fost în consiliul trecut?
Acoperişul când s-a reparat, acum 3 ani nu?”
Dl.Bogdan:”Acum 7 ani.”
Dl.Primar:”Ultima lucrare a lor nu a fost acoperişul ci pazia şi scurgerile.”
Dna.Grădinaru:”Dar scrie aici lucrare în continuare.”
Dna.Sichim:”Lucrarea în continuare intră la acelaşi capitol cu celelalte.”
A venit dna.Bunghez – Şef Serviciu PFI-API.
Dl.Primar:”La cap.65.02 – lucrări în continuare, acestea sunt lucrări noi sau în continuare?”
Dna.Bunghez:"Sunt lucrări noi, nu lucrări în continuare. Am cererile de la liceu şi probabil
aşa le-au trecut ei, că au fost şi anul trecut pe listă şi nu le-am făcut.”
Dna.Duţoiu:”De exemplu, amenajare sală, material didactic grădiniţa Albinuţa a fost
realizată. Le trebuie avuzul de la pompieri.”
Dna.Bunghez:"Este lucrare în continuare.”
Dna.Grădinaru:”La poziţia 32, au fost adoptate hotărâri, dar văd că nu este prins şi Podu
Corbului. La poziţia 54, achiziţie terenuri Uzin Internaţional. Este vorba de terenul de 3000 mp?”
Dl.Primar:”La 54 nu este numai terenul de la Uzin Internaţional, avem un teren la Valea
Târsei pe care dorim să-l achiziţionăm să facem un loc de joacă pentru copii.”
Dna.Grădinaru:”Atunci la poziţia 54 completaţi şi cu teren Valea Târsei.”
Dl.Bercăroiu D:”Terenul de la Valea Târsei este al lui Mihalache.”
Dl.Voicu:”Nu tot.”
(Se poartă discuţii libere care nu pot fi consemnate min. 37:08 – 39:20).
Dl.Bogdan:”La capitolul 70.02, pct.24 – reabilitare reţea de apă str.Muncii, Ardealului,
Plt.Rădulescu, Colinei, Cap.Dumitrache. O parte din aceste străzi au fost asfaltate, ce facem le
spargem din nou?”
Dl.Primar:”Pe aceste străzi au fost lucrări realizate de Consiliul local. Proiectul, dirigenţia şi
verificarea au fost făcute de dl.Savu, care nu a prevăzut şi legăturile. A băgat ţeava în pământ şi a
lăsat-o acolo fără să facă legături cu fundături, cu reţeaua principală. Pe Plt.Rădulescu se sparge
ţeava veche de nu ştiu câte ori, în condiţiile în care în pământ avem ţeavă nouă neracordată.”
Dl.Munteanu:”Din ţeava nouă băgată se trage în căminele cetăţenilor, dar nu ştiu dacă sunt
făcute legăturile. S-a făcut proba de presiune?”
Dl.Primar:”Înainte să se facă legăturile, nu-i lasă să se lege la reţea până când ţeava
respectivă nu ţine presiunea.”
Dl.Bogdan:”Acelaşi lucru se întâmplă şi cu SF-urile de pe str.Războieni, Plt.Rădulescu care
este recepţionată şi str.Muncii – poziţiile 47, 49 şi 51. Au fost asfaltate toate trei.”
Dl.Primar:”Acolo este discuţia pentru străzi nu pentru apă.”
Dl.Bogdan:”Nu m-aţi înţeles. Exact pentru străzi, dar noi am făcut str.Muncii care este
asfaltată, Plt.Rădulescu este asfaltată.”
Dl.Primar:”Între cele două Muncii este o bretea.”
Dl.Bogdan:”Dar nu a fost prinsă în acel proiect?”
Dl.Primar:”Acolo a fost făcut proiect greşit. Bani cheltuiţi greşit tot de dl.Savu. Facem
revizuirea unui proiect care este deja plătit.”
Dl.Bogdan:”Lucrarea nu este executată, ştiu că nu este asfaltată între cele două bretele. Nu
s-au luat banii? Şi Plt.Rădulescu?”
Dl.Primar:”Plt.Rădulescu mai avem de lucru la această stradă.”
Dl.Voicu:”Acum un an, la această şedinţă, dl.Bercăroiu Cătălin a solicitat să fie alocaţi bani
pentru amenajarea celor două şipoturi, din Capu Câmpului şi de pe str.Micşunelelor. Pe Drog

curge apa tot timpul şi se risipeşte atâta apă... ţine de gospodărirea noastră şi ar trebui să facem
ceva în acest sens.”
Dl.Primar:”Nu facem investiţie, am prins bani la reparaţii pentru Sunătoarea, şipotul de pe
Micşunelelor şi din Capu Câmpului.”
Dl.Toader:”Vorbesc de ceea ce înseamnă activitatea consiliului. Prima problemă: Se
cheltuiesc foarte mulţi bani pe furnituri de birou. Vedeţi că în trei locuri aţi scris Poliţie comunitară.
Scrieţi Poliţie locală că au acolo şi normă de hrană şi toate celelalte.”
Dna.Sichim:”Aşa apare în programul de buget, nu pot modifica.”
Dl.Toader:”Dacă Guvernul stabileşte că rezerva noastră este atât de puţin, mă refer la
fondul de rezervă.”
Dna.Sichim:”Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi.”
Dl.Toader:” La cap.54.02.05 sunt 300 mii lei, fondul de rezervă.”
Dna.Sichim:”De unde mai mult dacă nu am de unde? Este constituit la nivel de instituţie şi
este de până la 5%.”
Dl.Toader:”Te-ai dus la maxim?”
Dna.Sichim:”Nu, vă daţi seama că 300 mii lei nu înseamnă 5% din buget.”
Dl.Toader:”Toţi sunt trecuţi în trimestrul III.”
Dna.Sichim:”Da, dar aceia îi folosesc în cazuri excepţionale. Şi anul trecut au fost prinşi tot
în trimestrul III.”
Dl.Toader:”Se poate ştii care este datoria noastră publică la împrumuturi interne şi
externe?.”
Dna.Sichim:”Numai interne avem. Sunt două: unul se termină în 2020 şi celălalt pe o
perioadă de 15 ani.
Dl.Toader:”Domnu primar, aveţi ceva de gând cu strada Putna? Cetăţenii ştiu, că dvs.le-aţi
spus că în acest an până în luna septembrie se realizează canalizarea şi apa.”
Dl.Primar:” Pe str.Putna avem trei probleme: 1.O parte este strada dinspre râul Prahova
care este realizată lucrarea de apă şi canal cu CNI şi nu este recepţionată. Nu s-a făcut proba de
presiune la apă. La intersecţia str.Putna cu Tineretului nu este conductă de apă. Acolo cred că
trebuie să facem noi. Am vorbit cu dl.Lambru să bage conductă pe strada principală şi după aceea
să putem pune asfalt. Acestea sunt problemele pe strada dvs. şi nu sunt uşoare. O altă problemă
o avem pe lângă strada drei.viceprimar, Tineretului şi Răsăritului nu ţine proba de presiune nici la
apă nici la canal. Strada Orizontului iarăşi este la CNI, pe aceea pot să o iau înapoi deoarece
dl.Lambru i-a făcut recepţia. Sperăm să ne-o înapoieze şi să o reabilităm măcar pe aceea.”
Dl.Vintiloiu:”La cap.67.02 – casa de cultură, poziţia 20. Avem 50.000 lei cu primăria.”
Dl.Primar:”Este centrala de la primăria veche de 21.000 lei, iar la piaţetă primărie şi casă de
cultură, dvs.aţi spus să avem şi noi la fel ca Braşovul şi Sibiul. Pentru asta am alocat suma de
50.000 lei SF, PT, taxe şi avize.”
Dl.Vintiloiu:”Vreau să o întreb pe dna.şef contabil dacă s-au prins sume pentru programul
de contabilitate?”
Dna.Sichim:”Da.”
Dl.Bercăroiu D:”Am adoptat o hotărâre privind monitorizarea pe raza oraşului şi nu o
regăsesc în lista de investiţii.”
Dl.Primar:”Este la poziţia 5.”
Dna.Bunghez:”Am întocmit caietul de sarcini, scoatem la licitaţie proiectarea care costa
40.000 fără TVA şi camerele video la ... 200.000 au spus.”
Dna.Grădinaru:”Camera de înregistrarea şedinţelor de consiliu?”
Dna.Sichim:”Cei 2.500 lei au fost anul trecut. Trebuie să-i prindem la obiecte de inventar.”

Dl.Vintiloiu:”La soft-uri să prindem mai mulţi bani să le îmbunătăţească activitatea.”
Dl.Toader:”La capitolul 66.02 – studiu de oportunitate în vederea cumpărării Spitalului de
Boli Pulmonare Breaza. Îl cumpărăm?”
Dl.Primar:”Consiliul vechi a avut intenţia de a cumpăra acel spital. Ca să cumperi spitalul,
noi actualul consiliu trebuie să solicităm acest lucru.Dl.manager de la spital a făcut demersuri la
Ministerul Sănătăţii şi la Consiliul Judeţean Prahova pentru ca ei să cumpere acest spital. Dacă ne
solicită nouă, consiliului să întocmim studiul, am alocat o anumită sumă pentru acest lucru. Să nu
ne trezim la vară că nu avem bani să-l realizăm. Ca să cumpărăm noi spitalul va trebui să iniţiem
un proiect în acest sens. Discutând astăzi cu dl.Chircu este de aceeaşi părere cu a mea, nu ştiu
dacă este rentabil. Dumnealui spunea că mai bine amenajăm la Podu Vadului.”
Dl.Bercăroiu C:”Bine ar fi să cumpărăm terenul, clădirile nu mai sunt bune.”
Dna.Oprea:”Văd că nu sunt trecuţi banii pentru repararea str.Mureşului. Sunt din alt cont
cumva?”
Dl.Primar:”Aici sunt lucrări de investiţii. Lucrările de reparaţii sunt în alt cont. Trebuie iniţiat
proiect de parteneriat cu Consiliul Judeţean, deoarece costă foarte mult.”
Dra.viceprimar:”La poziţia 54 aţi trecut achiziţie terenuri. Care terenuri că este un singur
teren.”
Dl.primar:”O să fie inclus şi terenul de la Valea Târsei.”
Dna.preşedintă supune la vot amendamentele propuse: „1. Includere la poz.54 şi teren
Valea Târsei;
2. La poz.32 – extindere reţea gaze şi în cartier Podu Corbului;
3. La poz.6 să nu fie trecute lucrări în continuare.”
Amendamentele s-au votat în unanimitate.
Dra.viceprimar:”Dacă din punct de vedere legal este totul în regulă?”
Dna.secretar:”Da. Pe sume nu apreciem asupra legalităţii.”
Dra.viceprimar:”Din punct de vedere juridic, dacă există firme care aveau obligaţia,
conform contractului prin programele de modernizare/reabilitare străzi, să asfalteze, era în atribuţia
lor şi nu au mai făcut acest lucru, iar în bugetul local sunt alocaţi bani pentru asfaltare deşi era
obligaţia acestora? Sunt probleme de genul acesta?”
Dna.secretar:”Pe buget?”
Dra.viceprimar:”Da.”
Dna.secretar:”La buget nu.”
Este supus la vot proiectul de hotărâre cu amrendamentele aprobate:S-a votat în
unanimitate.
Se trece la punctul 2 de peordinea de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul
2018 a excedentului bugetar al anului 2017;
Este supus la vot proiectul de hotărâre:S-a votat în unanimitate.
Dna.Goga:”Având în vedere că astăzi am avut şedinţă extraordinară, sunteţi de acord ca
şedinţa ordinară să aibă loc pe data de 28.02.2018, iar comisiile pe 26.02.2018?”
Membrii Consiliului local au fost de acord cu această propunere.
Dna.preşedintă declară închisă şedinţa extraordinară, de astăzi 16.02.2018.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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