
Proces - verbal

incheiat azi 26.01.2023 ct ocazia convocdrii qedinfei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut online, materialele au fost
scanate qi trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru online, pe

adresele de e-mail, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel
Cosmin qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinla se desfbqoar6 la sala de qedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul Casei
Multiculturale Motru.

La gedintd sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in funclie (18 consilieri locali
prezen[i fizic qi un consilier local prezent online: Petrescu Ilie), domnul Morega Costel
Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru, domnul Draghici Dorel - Director General la S.C. UATAA Motru S.A.,
funcfionari publici din cadrul Primdriei Motru, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana
Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru qi cetdleni.

Doamna Secretar General menlioneazd cI qedinla este statutard, fiind prezenli 19

consilieri locali.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin{ei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de 20.01 .2023.
io ,r.-a votului exprimat procesul verbal al qedin{ei extraordinare de indati

din data de 20.01.2023 a fost votat cu unanimitate de voturi rrpentru" (19).
Doamna Secretar General roagd PreEedintele de qedin!6, domnul Giubelan Sorin, s[

preia lucrdrile qedinlei.
Dl. Preqedinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirire privind aprobarea documenta{iei tehnice cu indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investifii ,,Alimentare cu energie
electricl, Cimin Social C3 (Primiria Motru) situat in Municipiul Motru, Calea
Tismanei nr.3L A, judeful Gorj ", inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrffre privind aprobarea de scutire Ia plata majoririlor de
intirziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a obligafiilor de plati la
bugetul local (impozite, taxe ;i amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2022, ini|.iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea alipirii imobilului inscris in CF nr.39974,
cu nr. cadastral 39974 cu S = 230 mp qi imobilul inscris in CF nr.35671, nr.
cadastral 35671cu S = 249 mp, rezultind o suprafafi totali de 479 mp cu nr.
cadastral 40115 aflat in proprietatea UAT Municipiul Motru situat in zona
strada Minerului, Policlinica-Creqa, nr. 1, judeful Gorj, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotirire privind aprobarea procesului verbal nr. 1182112.01.2023, a
criteriilor de selec{ie qi a sistemului de punctare in baza clrora se repartueazil
locuinfele convenabile destinate inchirierii aflate in domeniul privat al
Municipiului Motru Ei indreptare eroare materiali pct. 1.4 al art. 2. din
H. C.L.n r. 130 129 .12.2022, ini[iator P rim ar Ec. More ga C ostel Cosm in ;
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5. Proiect de hotirire privind aprobarea Procesului verbal nr. 453/06.01.2023 de
negociere directi a pre{ului de achizi{ie a terenului intravilan in suprafafl de
2571 m.p., situat in municipiul Motru, judeful Gorj, Strada Dafinului, nr. 16,
fosta Strada Macului, cu numlr cadastral 38019, inscris in cartea funciari nr.
38019, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotlrire privind alegerea preEedintelui de qedin{i pentru a
conduce lucririle qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei lunio
respectiv: februarie, martie qi aprilie 2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

7. Probleme curente:
1. Adresa Polifiei Municipiului Motru nr.387837110.01.2023, inregistrati la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 963111.01.2023;
2. Adresa Societlfii Direcfia Publici Motru S.A. nr. 9972129.12.2022,

inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 828129.12.2022;
3. Pl6ngerea Prealabili depusl de dl. VIduva Petre, inregistrati Ia

Consiliul Local Motru sub nr. 823129.12.2022;
4. Raport privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu

handicap grav din Municipiul Motru in anul2022;
5. Adresa Polifiei Municipiului Motru nr. 388113117.01.2023, inregistrati

la Primlria Municipiului Motru sub nr. 1890/18.01.2023;
6. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 388112117.01.2023, inregistrati

la Primiria Municipiului Motru sub nr. 1889/18.01.2023;

in urma vofului exprimat ordinea de zi este votatii cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).

Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt doud proiecte de hotdrdre:
l. Proiect de hotirire privind acordarea unui mandat special reprezentantului

Municipiului Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor a S.C. APAREGIO
Gorj S.A., inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind salariile de bazl pentru personalul din cadrul familiei
ocupafionale "Administrafie'r, utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in
aparatul permanent al Consiliului Local Motru precum qi in cadrul serviciilor
publice subordonate Consiliului Local Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte menfioneazd cd proiectele de hotdrdre au fost avizate favorabil de
Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru gi supune la vot suplimentarea ordinii
de zi a sedintei.

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatl cu
unanimitate de voturi rrpentru" (18).

Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea votat5.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl a fost votati cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Se trece la votarea proiectelor de hotlrdre.

1. Proiect de hotirf,re privind aprobarea documentafiei tehnice cu indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investi{ii ,,Alimentare cu energie electricl, CEmin
Social C3 (Primnria Motru) situat in Municipiul Motru, Calea Tismanei nr. 31 A,
jude{ul Gorj ", ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre qi menfioneazdcd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreab d, d,acd, sunt discutii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
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io ,r.ma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).

2. Proiect de hotirAre privind aprobarea de scutire la plata majorlrilor de intirziere
pentru neplata in cadrul termenelor legale a obliga{iilor de plati la bugetul local
(impozite, taxe qi amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice din Municipiul
Motru aflate cu sold la data de 31.12,2022, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte cite;te proiectul de hotdrdre;i menlioneazdcd. a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind discul^ii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea alipirii imobilului inscris in CF nr.39974, cu
nr. cadastral39974 cu S = 230 mp qi imobilul inscris in CF nr. 35671, nr. cadastral
35671cu S : 249 mp,, rezultf,nd o suprafafi totali de 479 mp cu nr. cadastral 40115
aflat in proprietatea UAT Municipiul Motru situat in zona strada Minerului,
Policlinica-Creqa, nr. 1, jude{ul Gorj, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd. cd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit aviz favorabil. Intreabd dacd sunt discufii.
S-au inscris la cuvAnt domnul consilier local David Constantin.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului David Constantin.
Dl. David solicitd de la domnul Primar cdteva precizdri legate de proiectul de hotdrAre.
Dl. Primar - afirmd cd este vorba de terenurile pe care a fost amplasat fostul ,,Planet".

Concesiunea iniliali a fost de 249 m.p. Anul trecut s-a solicitat extinderea
concesiunii pentru incd230 mp, iar Consiliul Local a aprobat;

- precizeazd cd prin proiectul de hotdrdre se propune alipirea celor dou6 terenuri
concesionate in scopul extinderii construcliei.

Nemaifiind discufii, domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost
redactat.

i, .r.ma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 11 ,,pentru"
(Ardeiu R5zvan Remus, Colfatu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina, Giubelan
Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel, Petrescu llie,
Petr$or Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) Ei 8 ,,ab{ineri" (BIlan Yasile,
David Constantin, Huidu Vasile, Iorga lon, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru, Ruqe{
Nicolae Ei Sanda Ion).

4. Proiect de hot5r0re privind aprobarea procesului verbal nr. 1182112.01.2023,, a
criteriilor de selecfie qi a sistemului de punctare in baza clrora se repartizeazi
locuin{ele convenabile destinate inchirierii aflate in domeniul privat al Municipiului
Motru ;i indreptare eroare materiall pct. 1.4 al art.2. din H.C.L.nr. 130129.12.2022,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte cite;te proiectul de hotdrdre gi menlioneazd,cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt discutii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotdrffre este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentrut' (19).

5. Proiect de hotirire privind aprobarea Procesului verbal nr. 453/06.01.2023 de
negociere directi a prefului de achizifie a terenului intravilan in suprafa{I de 2571
m.p., situat in municipiul Motru, judeful Gorj, Strada Dafinului, nr. 16, fosta Strada
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Macului, cu numlr cadastral 38019, inscris in cartea funciari nr. 38019, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi menlioneazd.cd a fost discutat in comisiile de

specialitate ;i a primit aviz favorabil. intreaba dacd sunt discufii.
Nefiind discufii proiectul de hotlrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 17 ,rpentru"
(Ardeiu RIzvan Remus, Bilan Vasile, Colfatu Neghinl Constantin, Chifulescu
Niculina, David Constantin, Giubelan Sorin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioano Matei
Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel, Petrescu llie, PetriEor Florentina
Eugenia, Preda-Dochinoiu Florin, Pintea Dumitru Ei Sanda lon) Ei 2 ,rab{ineri" (Iorga
Ion Ei RuEe{ Nicolae).

6. Proiect de hotirflre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor a S.C. APAREGIO Gorj
S.A., inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotir6re qi menfioneazdcd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd, dacdsunt discufii.
Nefiind discu!^ii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).

7. Proiect de hotlrire privind salariile de bazil pentru personalul din cadrul familiei
ocupafionale "Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al Primarului, in
aparatul permanent al Consiliului Local Motru precum gi in cadrul serviciilor
publice subordonate Consiliului Local Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin.

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazdcd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt discufii.
S-au inscris la cuvdnt domnul consilier local Iovan Sorin Ioan.
Dl. Preqedinte di cuv6ntul domnului Iovan Sorin Ioan.
Dl. Iovan intreab6 cdt inseamnd financiar aceastd majorare?
Dl. David Constantin afirmd cd a inleles cd ar fi vorba de 3 miliarde de lei vechi lunar.
Dl. Iovan intreabd dacd bugetul suportd aceasti majorare.
Dl. Primar - rispunde domnului Iovan Sorin Ioan cd atdta timp cdt Serviciul Buget, Finanfe,

Contabilitate a avizat proiectul de hotdrdre inseamnd cd poate suporta majorarea
salariilor cu l5%o.

Nemaifiind disculii, domnul Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost
redactat.

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 16 ,rpentru"
(Ardeiu Rizvan Remus, BIlan Vasile, Col{atu Neghinl Constantin, Chifulescu
Niculina, David Constantin, Giubelan Sorin, Huidu Vasiler lorga lon,Iovan Sorin loan,
Mirpu Vasile, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Petrescu llie, Petriqor Florentina
Eugenia, Pintea Dumitru qi Rqe{ Nicolae) ;i 3 ,rab(ineri" (Matei Gabriel, Preda-
Dochinoiu Florin qi Sanda Ion).

8. Proiect de hotirffre privind alegerea preqedintelui de qedin{i pentru a conduce
Iucririle qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
februarie, martie qi aprilie 2023, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre qi menfioneazdcd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculji proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentrut' (18).
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9. Probleme curente:
1.. Adresa Poli(iei Municipiului Motru nr. 387837110.01.2023, inregistrati la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 963/11.01.2023;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.

2. Adresa Societifii Direcfia Publici Motru S.A. nr. 9972129.l2.2022,inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 828129.12.2022;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adres6.

3. Pl6ngerea Prealabili depusi de dl. Viduva Petre, inregistrati Ia Consiliul Local
Motru sub nr. 823129.12.2022;

Doamna V6duva Angela cere permisiunea domnului Pregedinte sE facd citeva precizdri.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul doamnei Vdduva Angela.
D-na. Vdduva - afirmd cd nu este vorba de o plAngere prealabilS, ci de o adresd prin care se

solicit[ comunicarea articolului de lege qi a legii inbaza cdrora s-au intocmit

;i aprobat Regulamentul qi cererea tip pentru cumpdrarea locuinfelor
convenabile, anexe la Hotdrdrea Consiliului Local Motru w.113128.11.2022;
-precizeazi cd nu s-a comunicat rdspuns deqi adresa a fost inaintatd atdt
Primdriei, c6t gi Consiliului Local Motru.

Dl. Primar aduce la cuno;tin!6 doamnei Vdduva Angela ci rdspunsul la solicitarea domnului
V6duva Petre a fost trimis de cdtre Primdrie gi urmeazd sd fie primit prin poqti in urmdtoarele
zile.
D-na. V5duva afirmd cE funclionarii publici care au intocmit Regulamentul qi Cererea tip

pentru cump[rarea locuinlelor convenabile au dus in eroare Consiliul Local
Motru, care a adoptat hotdrdrea nr. 113128.11.2022;i motiveazd afirma{ia
suslin6nd cI s-au tot vdndut locuinle convenabile Ei in urm[ cu c6teva luni,
inainte de adoptarea HCL nr. 113128.11.2022, tot in bazaaceleiaqi legislafii,
iar de la acel moment ;i pdnd la momentul adoptdrii HCL-ului nr. I 13 nu s-a
schimbat nimic.

4. Raport privind activitatea asisten{ilor personali ai persoanelor cu handicap grav
din Municipiul Motru in anul2022.
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de Raport.

3. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 388112117.01.2023, inregistratl la
Primiria Municipiului Motru sub nr. 1889/18.01.2023;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.

4. Adresa Polifiei Municipiului Motru nr. 388113/17.01.2023, inregistratl la
Primiria Municipiului Motru sub nr. 1890/18.01.2023;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.

Dl. Preqedinte precizeazd cd ordinea de zi a qedinlei a fost parcursd gi intreabl dacd mai sunt
discu{ii.
S-au inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion qi domnul Slapciu Aurel.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Sanda Ion.
Dl. Sanda intreabd de ce adresa UATAA trimisd in luna decembrie pentru majorarea prelului

la Gcal. nu a fost adusd in Consiliul Local Motru.
Dl. Primar - afirmd cI societatea UATAA Motru S.A. a venit cu solicitare de creqtere a

prefului la Gcal. la 3 luni de la ultima majorare a prefului la Gcal. , motiv6nd
cd preful a fost aprobat de ANRE qi cd este o urgen{d;
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- mentioneazd. cd, a solicitat societdlii UATAA Motru S.A. documentele care au

stat la baza creqterii pre{ului la Gcal., aprobat de ANRE, dar nu a primit
niciun document;

- precizeazd cd a solicitat documente inclusiv pentru transportul energiei
termice, dar nu a primit;

- spune cd prelul la transport ;i distribulie nu s-a schimbat de ani buni, doar
preful de producfie se schimbi qi se mdreEte nejustificat pentru cI ANRE
aprobd ce se trimite de cdtre societatea UATAA Motru S.A.;

- menlioneazil cd, adresa trimisd primdriei de cdtre societatea UATAA Motru
S.A. in luna decembie 2022 era insolitd de preful stabilit de ANRE qi

comunicat cu doud luni in urmd, dar societatea UATAA Motru S.A. nu l-a
comunicat Primdriei la acea vreme, ci in luna decembrie c6nd a men{ionat cd

este urgen!6;
- afirmb cd nu s-au aplicat prevederile Codului Fiscal Ei nu s-a linut cont de

aceste prevederi la facturarea Gcal. pe perioada sezonului rece, cdnd TVA
este 5olo qi nu 19%.

Dl. Pre;edinte dd cuvdntul domnului Drdghici Dorel - Director General la S.C. UATAA
Motru S.A. pentru aprezenta motivele pentru care Gcal. a fost facturatb cu
TVA de 19 % in luna noiembrie gi nu cu TVA de 5%o, aqa cum prevede
legislafia.

Dl. Drdghici - afirmi cd facturarea s-a fbcut in baza HCL-ului emis in luna august 2022,
HCL care a fost completat print-un alt HCL emis in luna decembie2D22;

- considerd cd greqeala nu este a societdfii UATAA Motru S.A., ci a

Consiliului Local Motru.
Dl. Sanda Ion afirmd c5 nu are nicio vind Consiliul Local Motru, ci funcfionarii publici.
Dl. Mirqu - menlioneazd cd a fost la Primdrie qi a solicitat documentele care au stat labaza

proiectului de hotdr6re inbaza cdruia s-a emis Hotir6rea Consiliului Local in
luna august2022 qi in urma analizei documentelor a constatat cd preful Gcal.
a fost aprobat cu TVA, conform solicitdrii societdlii UATAA Motru S.A.

- concluzioneazd, ci nu este vina Consiliului Local Motru si nici a functionarilor
publici.

Dl. Matei Gabriel intreab6 pe domnul Drdghici Dorel dacd prelul la Gcal. se factureazd la fel
pentru toatd lumea.

Dl. Drdghici Dorel rdspunde domnului consilier local Matei Gabriel cd Gcal. nu se factureazd
la felpentru toatd lumea.

Dl. Matei Gabriel mulfume;te domnului Draghici Dorel pentru rdspuns qi afirmd c5 s-a primit
rdspunsul la problema creat6..

Dl. Preda-Dochian Florin solicitd efectuarea unui control de audit la societatea UATAA
Motru S.A.

Dl. Iovan Sorin Ioan afirmi cd legislafia in Romdnia este alambicatS, in sensul cd vine
Guvernul cu ceva Si ANRE stabile;te altceva, pentru ci ANRE nu fine cont de
subvenjii.

Dl. Primar - spune cd preful de producfie este cel aprobat cu TVA aqa cum s-a solicitat, dar
societatea UATAA Motru S.A. trebuia si lini cont de prevederile legale, respectiv
Codul Fiscal, cdnd a facturat in sezonul de iarnS;
- afirmd cd ar fi infeles societatea UATAA Motru S.A. dacl diferenfa de l4%o

din TVA ar fi rdmas la dispozilia societd{ii pentru alte investifii, dar se cunoaqte de
cdtre toatd lumea ci TVA -ul se duce la stat.

Dl. David Constantin - precizeazd cd ceea ce Consiliul Local Motru a votat in august igi
asumd;

- intreabd dacl preful a fost aprobat cu TVA de l9oh in luna august.
Dl. Primar rdspunde cd preful a fost aprobat cu TVA, ftrd sd se precizeze procentul acestuia.
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Dl David spune cd in acest cazrru este vina Consiliului Local Motru.
Dl. Pre;edinte dd cuv6ntul domnului Slapciu Aurel.
Dl. Slapciu - menfioneazd cd. mediul de afaceri trebuie luat in seamd deoarece frri mediu de

afaceri nu se poate dezvoltao comunitate;
- indeamn6 autoritdfile locale sd organizeze intdlniri cu reprezentanlii mediului

de afaceri;
- afirmd cd a investit 20 de miliarde de lei in municipiul Motru qi doreqte in

continuare sd investeascd in Motru, avdnd in vedere si incheie un contract de

concesiune pentru un teren dinzona de sud a localitdli;
- precizeazd cd a luat autoriza[ie de construire in septembrie 2022 pentru un

punct de alimentalie publicd, dar a intdmpinat unele greutdli qi din vina
dumnealui (platind pentru unele neconformitdti) dar, cu toate cd a depus
eforturi pentru intrarea in legalitate, nici pin6 la acest moment nu funcfioneazd

;i nici nu a primit rdspuns la solicitarea dumnealui de autorizare a activitdtii, in
vederea funclion5rii, deqi a pl5tit chitan{a de autorizare;

- afirmd cd doreqte o receplie par,tiald la construclie pentru a putea funcfiona.
Dl. Primar afirm5 c6, din cdte igi aminteqte, au fost probleme ;i neconformitlti, motiv pentru

care il invitd pe domnul Slapciu Aurel la Primirie pentru a clarifica situafia.
Dl. Preqedinte intreabd dacd mai sunt discufii.
Nemaifiind disculii domnul Preqedinte declard lucrdrile qedinlei inchise.

Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original.

PRE$EDINTE
GIUBELAN

DE SECRETAR
INA
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