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încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 06 aprilie 2022 

 

 Prin dispoziția nr. 259 din 05.04.2022, Primarul Municipiului Botoşani a convocat de îndată 

Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 aprilie 2022, ora 1100, în sala de ședințe 

„Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani.  

 

 Dispoziţia nr. 259 din 05.04.2022 este anexată la dosarul şedinţei.   

 

 Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul Primăriei şi 

pe site-ul propriu. 

 

 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât şi prin contactarea telefonică a consilierilor. 

 

 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea 

lucrărilor şedinţei. 

  

 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul 

Consolidarea și restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288/2016 privind 

acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor 

sistemului public de pensii din municipiul Botoşani 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al unor bunuri 

„Linie-traseu-cale rulare B”şi „Reţea contact B-cablu cupru” 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.112 din 30.03.2022 

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea 

contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Stații de 

reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani” prin Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani 

nr. 316 din 08 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT 

Municipiul Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea 

în comun a activităților aferente proiectului ”Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare 

și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar / a doua 

șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a clădirilor 

rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect 
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La lucrările şedinţei participă 20 de consilieri locali în funcție, lipsind domnii consilieri locali 

Bogdan Ciprian Buhăianu, Cătălin Mugurel Flutur și Marian Murariu. 

 

Fiind supuse la vot învoirile domnilor consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, Cătălin Mugurel 

Flutur și Marian Murariu, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți 

(20). 

 

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor 

prezenți (20).   

 

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico 

– economici pentru proiectul Consolidarea și restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani – 

este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 

vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 288/2016 privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete 

sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botoșani – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20). 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in 

domeniul privat al unor bunuri „Linie-traseu-cale rulare B”şi „Reţea contact B-cablu cupru” – este 

avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la 

vot, acesta este respins cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Maxim Maricel Corneliu și Țurcanu 

Eugen Cristian) și 8 abțineri (Adăscăliței Monica Delia, Amos Andrei, Boboc Cătălin, Botezatu 

Daniel, Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, Lupașcu Cătălina Camelia și Macovei Ada 

Alexandrina). 

 

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.112 din 30.03.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului 

Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea 

proiectului ”Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani” prin Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități – este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – din păcate, deși, probabil, foarte utile, nu voi 

putea vota proiectele 4 și 5, pentru că, cu o oră jumătate înainte de ședință, încă nu erau publicate și  

nu am putut să le citesc. Ne-am făcut un obicei din a ni se cere votul fără a vedea ce votăm. Și fac un 

apel la domnul Secretar să nu mai permită această situație, putem oricând ataca aceste hotărâri dacă 

vom perpetua obiceiul acesta complet ilegal.  
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Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri 

(doamnele consilier Adăscăliței Monica Delia și Curelariu Raluca Ștefania și domnii consilieri 

Gheorghiță Marcel, și Țurcanu Eugen Cristian). 

 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Botoșani nr. 316 din 08 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de 

Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect 

implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Reabilitare Centru Comunitar Integrat, 

reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar / a 

doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare – este avizat favorabil de 

comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este 

aprobat cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (Curelariu Raluca Ștefania, Gheorghiță Marcel, și Țurcanu 

Eugen Cristian). 

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului 

„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale Botoșani-etapa I”, depus spre finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect – este avizat 

favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5. 

 

Domnul consilier Raluca Ștefania Curelariu – sper că sunt aici colegii de la proiecte, să ne 

explice și nouă despre ce este vorba pentru că, la fel, am aflat de proiectul acesta când am intrat în 

sală și am cerut o copie a ordinii de zi. Vă rog frumos să ne explicați. 

 

Doamna Raluca Bălășcău – acesta este ritmul în care lucrăm, suntem mereu pe fugă, nu am 

avut documentațiile tehnice la 1 aprilie, bani mai sunt, dacă totul este în regulă, vom îndeplini 

condițiile.  

 

Domnul consilier Raluca Ștefania Curelariu – eu apreciez efortul pe care îl faceți, dar aș 

vrea să ne spuneți, măcar în trei cuvinte, despre ce este vorba în acest proiect. 

 

Doamna Mihaela Kohut răspunde. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru că ați 

venit astăzi la această ședință, pe care am convocat-o de îndată, motivat de faptul că aveam câteva 

urgențe, una dintre ele o reprezintă actualizarea indicatorilor pentru Teatrul „Mihai Eminescu”, unde 

vrem să demarăm în cel mai scurt timp licitația, pentru că licitația precedentă nu a avut un câștigător, 

ofertele fiind declarate neconforme, ale firmelor care au fost interesate. 

Al doilea subiect l-a reprezentant transferul infrastructurii pentru circulația tramvaielor, 

proiect care nu a trecut, vă cer explicații pentru votul împotrivă, așa cum cred că vă obligă conștiința 

să motivați un vot împotrivă. 
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Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – așteptăm să se aprobe proiectul pentru 

tramvaie, aceasta este explicația, domnule Primar. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vă rog frumos să fiți politicoasă, așa cum am fost și 

eu cu dumneavoastră, și să mă ascultați, pentru că vă promit că voi fi foarte scurt. Proiectul pentru 

tramvaie, așa cum am spus și în conferința de presă, este serios afectat, pentru că avem creșteri foarte 

mari ale prețurilor, pentru că acest proiect un an a stat în sertarul domnului Flutur, nu s-a întâmplat 

nimic, și atunci când am organizat licitațiile, sumele au fost prea mici. Nu am avut ofertanţi, la 

negocierea directă pe care am avut-o cu firmele, unde firmele au depus oferta, a reieșit o valoare 

foarte mare, de 60 de milioane de lei, valoare pe care trebuie să o creștem dacă organizăm o altă 

licitație, și nu mai avem timp să implementăm acest proiect fără a risca corecții financiare. Mai mult, 

botoșănenii, prin comunicările pe care le-am avut, pe care sunt convins că le-ați avut și 

dumneavoastră, ne-au transmis că nu mai doresc infrastructură pentru tramvaie, pentru că trebuie să 

luăm măsuri urgente acolo unde avem această infrastructură afectată, avem fotografii, avem procese 

cu cei care și-au stricat mașinile, și am spus că vreau să asfaltez strada Primăverii. 

În paralel, am depus proiecte pentru accesarea fondurilor europene, să achiziționăm autobuze 

electrice, dar aveam nevoie de votul dumneavoastră. Dacă nu ați votat astăzi, eu voi spune 

botoșănenilor de ce nu facem strada Primăverii, le voi spune botoșănenilor de ce nu putem reabilita 

infrastructura pentru tramvaie. Într-adevăr, această ședință de îndată are proiecte pe care eu le-am 

deschis de pe site-ul Primăriei, în acest moment, pe care dumneavoastră, stimată doamnă consilier, 

spuneți că nu le-ați citit, eu le-am deschis acum. Este un proiect mai vechi, cel pentru stații de 

reîncărcare mașini electrice, acolo unde devizul general, când a fost încărcat în platformă, a avut o 

diferență de 10 bani. Am corectat această diferență de 10 bani și am venit cu proiectul în fața 

dumneavoastră, pentru că aveam nevoie de aprobare.  

Cu alte cuvinte, nu sunt lucruri noi, de care să nu aveți cunoștință, colegii mei, așa cum v-au 

spus, lucrează chiar până noaptea târziu pentru a avea aceste proiecte aprobate, pentru a fi cei mai 

buni, pentru a depune primii, și am fost. La PNRR, am fost cei mai buni, dar am fost cei mai buni 

pentru că ei nu au dormit noaptea și pentru că dumneavoastră ați aprobat proiectele, și pentru acest 

lucru, vă mulțumesc, dar vă rog frumos să fiți constructivi și să acceptați să citiți, chiar dacă este 

cazul, uneori mai repede, proiectele pe care vi le propunem, pentru că nu sunt lucruri complicate. Vă 

rog să nu dați dovadă de rea-voință, să fiți împotrivă doar pentru că nu ați avut o săptămână să citiți 

proiectul. Bineînțeles că le puteți ataca, bineînțeles că ne puteți face plângeri penale, lucru care 

înțeleg că se va întâmpla la strada Primăverii,  am fost amenințat nu de către dumneavoastră, dar de 

către alții, să nu mă apuc de strada Primăverii. V-am cerut votul astăzi, vi-l vom mai cere o dată, 

pentru a putea scoate dalele de pe strada Primăverii și pentru a asfalta această stradă. 

 

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – domnule Primar, eu am înțeles că ați avut o 

conferință de presă înainte și îmi spuneau colegii noștri din presă că, de fapt, ați avut aceeași retorică, 

în sensul în care fostul Primar Flutur a fost vinovat de ceea ce vi se întâmplă dumneavoastră. Înțeleg 

că ați reluat subiectul, probabil ați fost în conferință de presă și acum sunteți în ședința de Consiliu 

Local. Nu am votat acest proiect pentru strada Primăverii, așa cum v-am spus, având în vedere că încă 

mai sperăm ca dumneavoastră să reușiți să faceți ceva pentru municipiul Botoșani, respectiv niște 

proiecte mari, și nu doar niște lucruri aproape nesemnificative. Nu aș vrea să vă aduc aminte, a-pro-
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pos de proiectele câștigate de dumneavoastră, că parcă la 2-3 zile după venirea dumneavoastră în 

Primărie, ați spus că veți da tablete la toți copiii din municipiul Botoșani. Atenți, avem un avantaj: 

presa online ne facilitează accesul la informațiile pe care dumneavoastră le tot rostogoliți în presă.  

Domnule Primar, proiectele nu au stat în sertar la Cătălin Flutur, proiectele au stat în sertarele 

sau în locurile pe care compartimentele de specialitate le au. La dumneavoastră, cât ați fost 

viceprimar, a stat în sertar proiectul cu Teatrul sau proiectul cu reabilitarea căilor de rulare? Nu cred 

că au stat la dumneavoastră în sertar, probabil dumneavoastră nici nu ați fost interesați, aveați, 

bănuiesc, și un spor de proiecte europene, nu mai știu. 

Deci nu au stat în sertar la Primar, fiindcă nu stă nimic în sertar la Primar. Lucrurile stau la 

compartimentele de specialitate și managerul, cel care conduce, trebuie să se preocupe de așa manieră 

încât termenele să fie respectate, oamenii să își facă treaba ziua și nu noaptea, domnule Primar, ziua 

trebuie să se facă treabă. Ziua se fac proiecte, ziua se desfășoară activitatea în compartimewntele 

Primăriei, și ziua trebuie să lucrăm, fiindcă atunci suntem și setați să lucrăm bine, cam asta este în 

firea noastră umană. 

Și, de aceea, vă rog frumos să aveți în vedere că toată lumea trebuie să își facă treaba ziua și la 

timp. 

 

Domnul președinte de ședință Daniel Botezatu – voi da în continuare cuvântul, vă atrag 

atenția, ne aflăm la proiectul 6, să nu mai discutăm, dacă aveați de discutat ceva, trebuia discutat la 

momentul oportun, în cadrul proiectului respectiv, haideți, vă rog, să fim expeditivi. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – vreau să îi mulțumesc domnului Primar că 

ne-a dat ocazia să explicăm de ce nu am votat proiectul nr. 3, chiar vă mulțumesc. Domnule Primar, 

atât timp cât aveți așteptarea ca colegii consilieri să își ia informațiile din presă, atunci vă puteți 

aștepta să nu putem vota anumite proiecte. Aveam așteptarea de la dumneavoastră să informați acest 

consiliu referitor la stadiul ambelor proiecte majore pentru oraș, și nu să ne puneți să așteptăm 

informațiile din oraș sau de la colegii din presă, cărora le mulțumesc pe această cale.  

Știți foarte bine că nu prea votăm neinformați și, în acest caz, nu am putut vota un proiect pe 

care nu l-am înțeles. Nu am înțeles în ce stadiu e proiectul cu tramvaiele, nu am înțeles ce planuri 

aveți, nu am înțeles ce vreți să faceți în următorii ani. Când o să aveți bunul simț și decența față de 

acest consiliu ales de botoșăneni să ne informați corect și la timp, vă garantez că veți fi și susținut în 

proiectele pe care le aveți, atât timp cât vom înțelege ce vreți să faceți. 

Referitor la PNRR, pentru că ați deschis subiectul, vreau să vă spun un singur lucru: da, ați 

fost foarte buni la a depune proiecte, încă o dată, le mulțumesc colegilor de la proiecte, dar nu ați fost 

cei mai buni. Dacă vreți să vedeți ce înseamnă „mai buni”, uitați-vă la Primăria Câmpulung Muscel. 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vă promit, de asemenea, că voi fi foarte scurt, aș 

vrea să răspund, dacă îmi permiteți, doamnei Lupașcu, legat de proiectul cu tablete. Am acordat 

tablete și consilierilor locali, ca să vadă în timp real și proiectele de pe site, nu văd nicio tabletă. Uitați 

proiectul aici, doamna inspector școlar general. 

Proiectul nr. 3, pe care l-ați respins, e foarte simplu, are două articole. Dacă nu înțelegeați, îmi 

spuneați, vi le explic și acum: trecem din public în privat infrastructura. Asta nu înseamnă că nu 

putem merge mai departe cu proiectul cu finanțarea europeană pentru tramvaie sau să putem să 
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asfaltăm strada Primăverii. Faptul că dumneavoastră ați fi votat pentru, permitea ambelor proiecte. 

Dacă nu înțelegeți ceva, vă rog să întrebați și vă explicăm. Nu eu, cu pretenția de a le cunoaște pe 

toate, dar sunt asistat de colegii mei, care vă pot explica. Sunt două articole, le putem citi în acest 

moment, durează 30 de secunde, despre aceasta este vorba. De-aia avem tablete, ca să vedem în timp 

real, pentru că sunt lucruri într-o dinamică continuă.  

Proiectul cu tablete a fost aprobat, este aprobat, 92 de puncte din 100, din păcate, nu este 

semnată finanțarea, nu am fost chemați să semnăm finanțarea. De la momentul deschiderii liniei de 

finanțare până când am ajuns pe poziția de primar, nu s-a întâmplat nimic, putea fi depus a doua zi, în 

prima zi când s-a deschis finanțarea, așa cum am făcut noi cu PNRR, dar domnul Flutur nu a fost 

interesat de acest proiect. Domnul Flutur nu a transmis compartimentelor că este interesat de acest 

proiect. Când m ajuns în primărie, le-am transmis colegilor că vreau să depun acest proiect, colegii au 

lucrat, am depus proiectul, dar, din păcate, nu am fost printre primii, proiectul este aprobat. 

  

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu – dacă primarul este interesat, se formulează 

anumite proiecte? Domnul Primar, unde suntem, suntem în 2022, sau dacă proiectele respective 

interesante. 

 

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi – domnule președinte, mă adresez 

dumneavoastră datorită faptului că am onoarea să vă cunosc de ani mulți și știți foarte bine cât respect 

vă port și ce considerații am pentru dumneavoastră și, în general, pentru cadrele didactice, și spun 

asta pentru că fără ajutorul cadrelor didactice în viața mea nu aș fi reușit să mă instruiesc și să ajung și 

să fiu ce sunt eu și cât am reușit să fiu până în momentul de față.  

De aceea, vreau să vă întreb, este și doamna inspector general aici de față, doamna Lupașcu 

este, de asemenea, cadru didactic, dacă din retorica și discursul pedagogic au fost eliminate, prin noua 

reformă a învățământului, figura de stil, de pildă, adică metafora, când spunem că stă ceva în sertarul 

cuiva. Îmi adu aminte că, cum spuneați dumneavoastră, să vă citez, se rostogolea în presă sintagma în 

sertarul lui Iohannis stă dosarul lui Orban. 

 

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu – am să vin cu o lămurire: ca să putem vota 

proiecte individuale, avem nevoie să înțelegem din ce calup, diviziune, fac parte, cred că nu m-am 

exprimat corect prima oară, și îmi cer scuze. 

Domnul președinte de ședință Daniel Botezatu – înainte de a trece la vot, am și eu o 

întrebare, totuși: pe ce criteriu au fost alese aceste clădiri rezidențiale? 

 

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei – vă răspund eu, domnule președinte de ședință, s-au 

luat solicitările anterioare, care nu au fost incluse spre finanțare în proiectele anterioare, am avut 

discuții, de asemenea, cu președinții de asociații, acolo unde am transmis oportunitatea finanțării 

pentru reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale, am solicitat acceptul a două treimi din adunarea 

generală a dumnealor și, acolo unde a fost interes, am luat toate solicitările și le-am adus în fața 

dumneavoastră spre finanțare. Mai putem aplica și în continuare și fac un apel public către cetățenii 

municipiului Botoșani, către președinții de asociații, dacă sunt interesați să reabilităm clădirile 

rezidențiale, acolo unde avem o finanțare de 100% pentru aceste intervenții, dar finanțare care poate 

să nu acopere toate lucrările și va trebui să avem și o mică contribuție, să vină cu documente și la 
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Primăria Botoșani și venim cu imobilele în fața dumneavoastră pentru a fi aprobate, avem nevoie să 

facem audit energetic, expertiză tehnică, lucrări care sunt destul de greu de contractat, sau servicii 

care sunt destul de greu de contractat în această perioadă, pentru că toate UAT-urile aleargă să-și 

realizeze aceste documentații, și, cum principiul este primul venit, primul servit, acesta este motivul 

din care am convocat ședințe uneori, de îndată, pentru a fi printre primii, fiindcă ați văzut, uneori, 

atunci când nu am fost, avem proiecte aprobate cu 92 de puncte, dar au fost depuse prea târziu, nu 

mai sunt bani.  

Ghidurile au fost aprobate cu două zile înainte de termenul de depunere al finanțărilor, deci 

am avut două zile de la ghidul oficial până am realizat proiectele. De la dezbatere publică până la 

aprobare pot surveni modificări, lucru care s-a întâmplat în ceea ce privește autobuzele electrice, 

acolo unde ministerele de resort au transmis obligația de a constitui ADI-uri și de a face parteneriate 

cu UAT-uri limitrofe, lucruri care ne încurcă destul de mult și trebuie să găsim soluții și pentru aceste 

solicitări, nemaivorbind de modalitatea în care avem posibilitatea să accesăm banii pe PNRR, pe care 

nu o mai discut în fața dumneavoastră, dar o spun așa, pe scurt, că este în dezacord cu nevoile acestei 

țări și a fost făcută pe genunchi. 

 

Domnul președinte de ședință Daniel Botezatu – bănuiesc că majoritatea consilierilor locali 

locuim la bloc, și eu chiar o să mă interesez la asociația de care aparțin dacă au făcut demersuri în 

acest sens, adică dacă a fost o procedură transparentă de selectare a celor 5 clădiri rezidențiale. 

 

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere 

(domnul consilier Gheorghiță Marcel) – lipsește din sală la momentul votării domnul consilier Eugen 

Cristian Țurcanu. 

 

Epuizându-se materialele din ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, domnul 

preşedinte de şedinţă – consilier Daniel Botezatu – declară lucrările şedinţei închise.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 

                 Consilier,                           Ioan Apostu  

           Daniel Botezatu 

 

 

   Redactat și dactilografiat,  

                                                    Alina Ecaterina Manolache 

 

 


