
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat asUizi, 23 iulie 2020, la ~edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Moroeni

~edinta a inceput cu 0 alocutiune a domnului primar, care a spus ca aceasta a fost convocata la
sala de ~edinte amenajata la sediul Caminului Cultural Moroeni, din cauza conditiilor speciale impuse de
aparitia pandemiei de COVID 19, precum ~i a instituirii masurilor de distantare sociala, luandu-se masura
ca intre participanti sa fie libere doua locuri, fiecare consilier local ~i fiecare participant au fost dotati, la
intrarea in sala, cu masca ~imanu~i de unica folosinta, iar locul de tinere a ~edintei s-a dezinfectat inainte
~i se va dezinfecta ~i dupa tinerea ~edintei.

~edinta a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni, nr. 247 din 16 iulie 2020. La ~edinta au fost prezenti 12
consilieri locali din cei 14 care compun Consiliul la data actual a, absentiind domnul viceprimar Leotescu
Florian ~i doamna Popa Oana Petruta. Dupa comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edinta
~i constatarea intrunirii cvorumului, prevazut la art. 137 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca
~edintele consiliului local se desfii~oara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, fiicute
de catre secretarul comunei, domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:

1. Citirea ~i aprobarea procesului verbal al ~edintei anterioare din data de 29 iunie 2020;
2. Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta pentru perioada iulie - septembrie

2020;
2)-prciect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Morceni;
3)-proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor cu privire la executia bugetului local de

venituri ~i cheltuieli pe trimestrul II - 2020;
4)-proiect de hotarare privind reactualizarea bunurilor care fac parte din domeniul privat al

Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei Morceni;
5)-proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai

persoanelor incadrate in gradul de handicap gray, in perioada ianuarie - iunie 2020;
6)-proiect de hotarare privind aprobarea scaderii din evidenta analitica a creantelor fiscal,

reprezentiind amenzi contraventionale, pentru persoanele decedate din comuna Morceni;
7)-proiect de hotarare privind aprobarea angajarii de credite de angajament pentru realizarea de

reparatii la unele strazi din comuna Moroeni, judetul Diimbovita;
8)-proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei

Morceni nr. 17 din 14.04.2020 privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta
pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite.

3. Probleme diverse.
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, secretarul comunei asigura Consiliul de indeplinirea tuturor conditiilor legale
privind prciectele de hotarari supuse dezbaterii, acestea fiind insotite de referatul de aprcbare, ca
instrument de prezentare ~imotivare, semnat de initiator, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul



aparatului de specialitate al primarului, avize1e cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local ~i de alte documente prevazute de legislatia speciaHi.

Avand in vedere cele expuse anterior de ditre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, spunand di se dore~te suplimentarea acesteia cu inca un proiect de
howare - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni nr. 12 din
18.02.2020, cu modificarile ulterioare, pe trimestrul III - 2020, avand in vedere ca, la 0 zi dupa
convocare au fost transferati 275 mii. lei, de la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i
Administratiei, conform Programului National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii
"Reabilitare, modernizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu din comuna Moroeni,
judetul Dfunbovita", iar pentru a face plata catre executant este necesara rectificarea bugetului local.
Ordinea de zi este supusa votului cu aceasta completare ~i este aprobata de catre toti cei prezenti, dupa
care domnul primar a dat cuvantul doritorilor pentru a face propuneri pentru alegerea pre~edintelui de
~edinta pentru urmatoarele trei luni.

Doamna Chitescu Maria I-a propus pe domnul Voicu Decebal pentru a fi pre~edinte de ~edinta
pentru perioada iulie - septembrie 2020. Alte propuneri nu s-au mai mcut. Domnul primar a supus
votului propunerea mcuta, aceasta intrunind unanimitatea celor prezenti, adoptandu-se astfe1 hotararea nr.
40 din 23 iulie 2020 privind alegerea pre~edintelui de ~edinta pentru perioada iulie - septembrie 2020.

Domnul Voicu Decebal a inceput cu primul punct al ordinei de zi ~i a dat cuvantul secretarului
comunei pentru citirea procesului verbal al ~edintei ordinare din 29 iunie 2020. Dupa citirea sa, procesul
verbal a fost supus votului ~i a fost aprobat de catre toti consilierii prezenti, :tara nicio modificare.

Domnul pre~edinte de ~edinta a propus trecerea la punctul al doilea al ordinei de zi - analiza ~i
dezbaterea proiectelor de hotarare.

Primul proiect de hotarare analizat a fost eel privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i
Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroeni.

Secretarul general al comunei a explicat necesitatea initierii acestui proiect de hotarare prin faptul
ca vechiul regulament de acest fel data din anul 2008, iar de atunci structura organizatorica a aparatului
de specialitate al primarului comunei Moroeni a suferit modificari substantiale; mai mult, prin Raportul
de audit nr. 7235 din 26.06.2018 al Directiei pentru Audit Public Intern exerctitat prin Cooperare, s-a
dispus ca masura reactualizarea acestuia, iar de la 1 iulie ~i pana la sfiirtitullunii, misiunea de audit intern
se regase~te din nou la primarie ~i verifica, printre alte1e, stadiul indeplinirii masurilor dispuse anterior,
iar pentru a nu risca din nou sa fim avertizati pentru neindeplinirea masurilor, am initiat acest proiect de
hotarare.

Doamna Chitescu Maria spune ca a observat in proiectul de hotarare compartimente sau persoane
care au foarte multe atributii ~i responsabilitati majore, spre deosebire de altele ~i ar fi bine c, /i
salarizarea sa se faca in functie de aceste criterii.

Secretarul comunei spune ca in practica lucrurile nu prea stau in acest mod, fiind persoane care au
atributii ~i responsabilitati majore, pe care Ie indeplinesc cu con~tiinciozitate ~i care ar merita 0

remuneratie mai mare, dar ~i functionari care, de~i au atributii mai putine, nu ~i Ie indeplinesc nici pe
acestea cu responsabilitate, precizand ca salarizarea se realizeaza inca in functie de vechimea in munca ~i
mai putin dupa norme clare privind indeplinirea criteriilor de performanta, pentru ca legislatia nu este
clara ~i nu sunt stabilite criterii de performanta cuantificabile.

Domnul Voicu Decebal propune ca functionarii sa mai prezinte semestrial, sau annual, rapoarte de
activitate in fata consiliului.

Secretarul comunei spune ca s-a inceput realuarea acestei practici, prin prezentarea raportului
semestrial privind activitatea asistentilor personali, la inceputul anului ~i in aceasta ~edinta, prin
prezentarea rapoartelor de la compartimente1e registru agricol ~i situatii de urgenta, care s-au af1at pe
ordinea de zi a ~edintelor ordinare din lunile ianuarie ~i februarie 2020, dar care nu au apucat sa fie citite
de catre reprezentantii acestor compartimente, fiind insu~ite de catre Consiliu in lipsa prezentei fizice a
functionarilor din cadrul compartimentelor respective. De asemenea, secretarul comunei, spune ca
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misiunea de audit din aceasta luna va lasa ca recomandare cu caracter permanent, prezentarea rapoartelor
anuale de activitate individuale ale primarului, viceprimarului ~i consilierilor locali, ceea ce ar fi bine sa
se intfunple pana la sfar~itul mandatului, avand in vedere ca in Codul administrativ s-au impus sanctiuni
pentru neindeplinirea acestei obligatii, de la 1.000 la 5.000 de lei.

Nu au fost alte lum de cuvant cu privire la proiectul de hotanlre aflat In dezbatere, astfel ca au
fost enuntate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate, prin intermediul secretarilor acestor
comisii, fiind supus sufragiului in forma initiala ~i intrunind unanirnitatea, adoptandu-se hotararea ill. 41
din 23 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Moroeni.

Al treilea proiect de hotarare analizat a fost cel privind aprobarea indicatorilor cu privire la
executia bugetului local de venituri ~i cheltuieli pe trimestrul II - 2020. Doamna contabil Gisle Marinoiu
a citit proiectul de hotarare, dupa care au urmat dezbaterile:

Doamna Chitescu Maria spune ca, pe langa prezentarea cifrelor seci din proiect, pe fiecare 11
intereseaza daca ne-am incadrat in planificarea de la inceputul anului, atat in ceea ce prive~te incasarile la
buget, cat ~i in ceea ce prive~te cheltuielile.

Doamna contabil ofera explicatiile solicitate, dand ~i raportari procentuale ~i spune ca, in ceea ce
prive~te partea de cheltuieli, s-au realizat doar cele planificate, avand in vedere imprevizibilitatea
gene rata de pandemia de COVID 19. Doamna contabil spune ca ~i la investitiile prevazute in lista de
investitii, s-au avut in vedere doar cheltuielile eligibile a fi realizate prin Programului National de
Dezvoltare Locala.

Domnul Andreoiu Dumitru 0 intreaba pe doamna contabil daca Parohia I Moroeni a cheltuit
fondurile alocate prin buget, iar doamna spune ca ~i-au exprimat intentia de a utiliza fondurile alocate, dar
dosarul investitiei nu a inca primit viza de la Arhiepiscopie, a~a cu este cutuma.

Domnul Moiceanu Gheorghe 0 intreaba pe doamna contabil daca fondurile din buget sunt
suficiente anul acesta ~i daca mai sunt necesare fonduri, inclusiv la investitii.

Doamna contabil Gisle Marinoiu spune ca banii trebuie sa ajunga, inclusiv in ceea ce prive~te
salariile, bazandu-ne ~i pe incasarile ce se for face pana la sfar~itul anului, iar in ceea ce prive~te lista de
investitii, ea nu putea fi aprobata daca nu erau prevazute sumele necesare.

Domnul Moiceanu Gheorghe 0 intreaba pe doamna contabil daca au fost alocate fonduri din
bugetul local pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala
Gimnaziala Ion Cioranescu din comuna Moroeni, judetul Dambovita", iar interlocutorul spune ca pentru
acest obiectiv s-au facut doar plati eligibile a fi realizate prin Programului National de Dezvoltare Locala.

Domnul Moiceanu pune acea~i intrebare ~i in ceea ce prive~te obiectivele de investitii "Sala Sport
50 locuri, comuna Moroeni, judetul Dambovita" ~i "Pod peste raul Ialomita - zona Glava, comuna
Moroeni, judetul Dfunbovita".

Doamna contabil spune ca pentru sala de sport a fost prevazuta in buget suma de 750 de mii lei,
din fonduri proprii, care a fost achitata pe baza situatiilor de lucrari, iar pentru pod s-a mers, pana acum,
doar pe plati e1igibile a fi realizate prin Programului National de Dezvoltare Locala, urmand ca, spre
sf'ar~itul anului, cand se preconizeaza a se term ina fondurile prin acest program, sa platim din fonduri
proprii, avand in vedere ca este prevazuta in buget intreaga suma pentru fmalizarea obiectivului, cu
conditia sa se termine lucrarea.

Nemaifiind alte interventii cu privire la acest proiect, au fost citite rapoartele de avizare favorabile
din partea comisiilor de specialitate care I-au analizat, dupa care a fost supus votului ~i a fost adoptat cu
unanimitate de voturi, devenind hotararea ill. 42 din 23 iulie 2020 aprobarea indicatorilor cu privire la
executia bugetului local de venituri ~i cheltuieli pe trimestrul II - 2020.

Al patrulea proiect de hotarare lansat in dezbatere a fost cel privind reactualizarea bunurilor care
fac parte din domeniul privat al Comunei Moroeni aflate in administrarea Consiliului Local al Comunei
Moroeni. Dupa citirea proiectului de catre secretarul general al comunei ~i oferirea explicatiilor privind
terenurile ce urmeaza a fi introduse in patrimoniul privat, domnul consilier Gheorghe Vasile a intrebat
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daca mai sunt terenuri disponibile pentru a fi atribuite in folosinta gratuita catre tinerii din comuna pentru
amenajarea de locuinte, iar domnul primar a spus ca exista un astfel de teren in satul Lunca, care poate fi
pus la dispozitia tinerelor familii, pe baza documentelor justificative.

Nu au mai fost dezbateri cu privire la acest proiect ~i, ca atare, s-au citit rapoartele de avizare ale
comisiilor de speciaIitate, iar proiectul a fost supus votului ~i aprobat de catre toti consilierii locali,
adoptandu-se astfel hotararea ill. 43 din 23 iulie 2020 privind reactualizarea bunurilor care fac parte din
domeniul privat al Comunei Moroeni aflat€ in administrarea Consiliului Local al Comunei Moroeni.

Urmatorul proiect supus dezbaterii a fost cel privind aprobarea Raportului privind activitatea
asistentilor personaIi ai persoanelor incadrate in gradul de handicap gray, ill perioada ianuarie - iunie
2020. Secreatarul comunei a citit proiectul de hotarare ~i a explicat care sunt prevederile legale care
impun prezentarea acestui raport semenstrial. Domnul Voicu Decebal intreaba cati asistenti personali sunt
incadrati in acest moment ~i spune ca proiectul ar fi fost bine sa fie prezentat de catre functionarul de la
compartimentul de asistenta sociala. Secretarul comunei ii raspunde domnului Voicu, precizand ca la
sf'ar~itul lunii iunie erau incadrati 32 de asistenti personali. Pentru ca nu au fost intrebari, s-au citit
rapoartele de avizare ~i proiectul a fost supus votului, fiind adoptat cu votul unanim al consilierilor locali
~i devenind hotararea ill. 44 din 23 iulie 2020 privind aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor
personali ai persoanelor incadrate in gradul de handicap gray, ill perioada ianuarie - iunie 2020.

S-a trecut apoi la proiectul de hotarare privind aprobarea scaderii din evidenta analitica a
creantelor fiscal, reprezentand amenzi contraventionale, pentru persoanele decedate din comuna Moroeni.
Nu au fost interpelari cu privire la acesta, dupa citirea sa ~i a rapoartelor de avizare favorabile, fiind supus
votului, a intrunit unanimitatea ~i a devenit hotararea ill. 45 din 23 iulie 2020 privind aprobarea scaderii
din evidenta analitica a creantelor fiscal, reprezentand amenzi contraventionale, pentru persoanele
decedate din comuna Moroeni.

A urmat proiectul de hotarare privind aprobarea angajarii de credite de angajament pentru
realizarea de reparatii la unele strazi din comuna Moroeni, judetul D§.mbovita. Domnul primar ~i doamna
contabil au oferit explicatiile necesare cu privire la acesta.

Domnul Moiceanu Gheorghe a cerut explicatii privind strazile incluse in acest proiect, iar domnul
primar a precizat care sunt strazile care fac obiectul proiectului ~i pe ce distante se fac reparatiile.

Domnul Ciorobea Ion a intrebat de ce in satul Glod nu s-au prevazut strazi pentru a fi
modemizate, iar domnul primar a precizat ca sunt incluse ~i doua strazi din satul Glod, dar pe un alt
proiect, in punctele "La Pacalici" ~i in "Satul Nou", pe care Ie va modemiza domnul viceprimar,
impreuna cu echipa sa.

Nu au fost intrebari cu privire la proiectul supus dezbaterii, iar, dupa citirea sa ~i a rapoartelor de
avizare favorabile, a fost supus votului ~i a intrunit unanimitatea ~i a devenit hotararea ill. 46 din 23 i .e
2020 privind aprobarea angajarii de credite de angajament pentru realizarea de reparatii la unele strazi din
comuna Moroeni, judetul D§.mbovita. Domnul primar ~i doamna contabil au oferit explicatiile necesare
cu privire la acesta.

Penultimul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a fost eel privind modificarea ~i completarea
Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni ill. 17 din 14.04.2020 privind aprobarea Criteriilor
pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte
situatii deosebite.

Domnul primar a fost eel care a oferit expIicatiile necesare privind initierea proiectului de
hotarare.

Domnul Moiceanu Gheorghe a precizat ca spera ca acest proiect sa nu fie transformat intr-unul cu
tenta politica, avand in vedere ca lemne pentru populatie se pot acorda persoanelor defavorizate ~i din
padurea proprie a comunei, rara sa fie nevoie de a cumpara material lemnos, pentru ca apoi sa fie acordat
ca ajutor de urgenta. Domnul Moicenau Gheorghe spune ca se poate gasi cadrul legal ca pentru
persoanelor nevoia~e sa Ii se atribuie lemne de foc din padurea comunei, la un pret mai mic, rara sa se
intre in contradictie cu reglementarile legale ~i sa fim sanctionati de catre Curtea de Conturi, precizand ca
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fiecare consilier dore~te sa se ajute persoanele sarace din comunitate, dar nu cu incalcarea prevederilor
legale.

Domnul Voicu Decebal spune ca prin adoptarea unui astfel de proiect persoanele nevoia~e
prim esc lemnele gratis direct de la primane, tara sa se mai deplaseze In eventualul loc de exploatare a
masei lemnoase din padurea primariei.

Nu au fost alte intrebari cu privire la proiectul supus dezbaterii, iar, dupa citirea sa ~i a rapoartelor
de avizare favorabile, a fost supus votului' ~i a intrunit unanimitatea ~i a devenit hotararea ill. 47 din 23
iulie 2020 privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni ill. 17 din
14.04.2020 privind aprobarea Criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenlA pentru persoane1e care
se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite.

Ultimul proiect de hotarare, eel privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin
H.C.L. Moroeni ill. 12 din 18.02.2020, cu modificanle ulterioare, pe trimestrul III - 2020, a fost prezentat
de catre doamna contabil. Aceasta a spus ca s-a primit suma de 275 mii lei, de la Ministerul Lucrarilor
Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei, conform Programului National de Dezvoltare Locala, pentru
obiectivul de investitii "Reabilitare, modemizare, extindere ~i dotare ~coala Gimnaziala Ion Cioranescu
din comuna Moroeni, judetul Darnbovita" ~i trebuie rectificat bugetul local pentru a se da banii
constructorului. Nu au fost interpelari cu privire la acesta, iar dupa citirea ~i a rapoarte1or de avizare
favorabile, a fost supus votului ~i a intrunit unanimitatea ~i a devenit hotararea ill. 48 din 23 iulie 2020
rectificarea bugetului de venituri si che1tuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni ill. 12 din 18.02.2020, cu
modificarile ulterioare, pe trimestrul III - 2020.

La punctul al treilea al ordinei de zi - probleme diverse, au fost urmatoarele discutii:
Domnul Moiceanu Gheorghe I-a intrebat pe domnul primar daca s-a gasit vreo solutie concreta cu

privire la canalele de pe raza comunei Moroeni pe care acum Ie administreaza cei de la Romsilva, pentru
ca, in contextual ploilor torentiale di ultimul timp, la cum sunt de colmatate, reprezinta un peri col pentru
populatia comunei. Domnul Moiceanu propune sa Ie preluam la primarie ~i sa facem investitii pe ele prin
fonduri europene, deoarece pe cei de la Romsilva nu ii intereseaza sa faca investitii de reabilitare a
canelelor, ci doar in drumuri forestiere ca sa aiba cum sa exploateze padurea.

Domnul primar spune ca urmeaza sa faca 0 adresa la cei de la Romsilva sa Ie preia in inventar,
cum Ie-am preluat pe celelalte.

Domnul primar spune ca este ingrijorat ca a crescut foarte mult numarul cazurilor de infectare cu
COVID 19 in comuna, iar la ora 17, doamna asistent medical comunitar - Iov Raluca, este chemata la
D.S.P., alaturi de reprezentantii altor localitati - Comi~ani, Moreni, etc, pentru a se stabili ce masuri se
pot lua. Domnul primar a mai precizat ca la ora la care se tine ~edinta, domnul Gurgu se afla in satul
Glod, cu 0 echipa de dezinfectie, insa pandemia nu se poate limita daca oamenii infectati refuza sa stea in
spital ~i chiar umbla prin comuna.

Doarnna Cojocaru Maria 11roaga pe domnul primar sa comunice lista oamenilor infectati pentru
ca populatia sa se fereasca de ei, daca ii vede prin comuna.

Doarnna Chitescu Diana - Elena 11intreaba pe domnul primar daca este adevarat ca explozia de
cazuri de infectari cu COVID 19 a izbucnit in satul Glod de la acea petrecere care a vut loc la caminul
cultural, la care se pare ca au participat circa 100 de persoane, iar domnul primar spune ca acel eveniment
a avut loc cu circa 45 de zile in urma ~i nu crede ca este cauza infectarilor de acum.

Domnul primar spune ca a primit in timpul ~edintei multe telefoane din satul Glod, unde ploua
torential, iar probleme cu apa sunt tocmai la Stoian Gheorghe, cu acel canalinfundat pe sub D.N. 71, care
nu lasa sa se scurga apa ~i aluviunile aduse de pe deal. Domnul primar precizeaza ca a incercat sa
negocieze cu vecinullui Stoian Gheorghe pentru a lasa apele sa curga pe acel canal ~i i-a cerut un miliard
de lei vechi ~i un teren la schimb.

Domnul Moiceanu Gheorghe ii solicita domnului primar sa continuie negocierile, pentru ca pana
nu se va gasi 0 solutie sa se scurga apele, zona aceea va fi mereu un peri col de inundatii, iar el incearca sa
speculeze momentul.
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Domnul Ciorobea Ion spune ca nu crede ca In zona se poate gasi 0 solutie, pentru ca acel canal ar
trebuie sa fie amenajat chiar pe sub casa persoanei respective.

Domnul primar spune ca a Inceput sa se faca bran~amentul statiei de pompare pe strada Ciorani,
unde s-a primit avizul de la Electrica ~i urmeaza ~i pe celelalte strazi astfel de proiecte - Cojocari,
Bane~ti, Bisericii, etc.

Domnul Moiceanu Gheorghe Intreaba pe domnul primar despre strada Purghei ~i popma
achizitionata pentru acea strada.

Domnul primar spune ca pe acea strada nu se poate monta pompa, deocamdata, pentru ca este 0

conducta veche de circa 50 de ani, care risca sa se sparga daca se va baga presiune, iar, mai mult,
conducta trece prin proprietatile unor locuitori, ca sa ajunga la alte proprietati ~i nu urmeaza un traseu
normal pe strada. De esemenea, locuitorii de pe strada Purghei au refuzat sa I~i mute putin gardurile
pentru ca sa se introduca 0 noua conducta care ar fi Inlocuit-o pe cea veche deteriorata. Domnul primar
mai precizeaza ca, dintr-o adresa de la Compania de Apa, reiese ca strada urmeaza sa fie modemizata
prin programul pe P.O.I.M. ~i noi nu putem, ca primarie, sa mai investim bani pe 0 lucrare care a fost deja
proiectata.

Domnul Voicu Decebal - pre~edintele de ~edinta, Intreaba daca mai sunt ~i alte probleme de
dezbatut dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptulla cuvant, astfel ca a declarat ~edinta Inchisa.

PRESEDINTE DE SED
Voicu Decebal

Int
SECRETAR-
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