
România
Judeţul Alba
Municipiul Alba Iulia 
Consiliul local  

Proces verbal

Încheiat azi 13 octombrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 535/2009 a Primarului municipiului 
Alba Iulia .

Lucările  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  sunt 
publice.

Popa Pavel : „Conform întelegerii anterioare preşedintele şedinţei este d-nul consilier 
Cornea Vasile.”

Jeler Marcel : „ Dau cuvântul d-lui preşedinte, Cornea Vasile.”
Cornea Vasile : „Domnilor consilieri din totalul de 21 de consilieri sunt prezenţi 16 

consilieri, lipsesc d-nii consilieri Puican Ioan, Baco Mihai, Coşeriu Sorin, Contor Gheorghe 
şi Hondola Liviu. Şedinţa noastră este legal constituită.”

Cornea Vasile : « Bună ziua. Trecem la ordinea de zi. Faţă de ordinea de zi prezentată 
mai  avem 5 proiecte de hotărâri şi anume : 

7 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea şi extinderea spaţiului verde din 
zona Parcul Unirii – B-dul Transilvaniei – municipiul Alba Iulia 

8  Aprobă  alocarea  unei  sume  de  bani  din  bugetul  local  reprezentând  cotizaţia 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia « Congresul Spiritualităţii Româneşti 
de Pretutindeni« şi modificarea art. 2 din HCL nr. 348/2008

9  Modificarea  organigramei  şi  statului  de  funcţii  a  aparatului  de  specialitate  al 
Primarului municipiului Alba Iulia 

10 Modificarea şi organigramei şi statului de funcţii ale Cămuinului pentru persoane 
vârstnice şi ale Serviciului public de Asistenţă socială 

11 Aprobă  alocarea  unor  sume de bani  pentru  activităţi  sportive,  respectiv  pentru 
Clubul Sportiv Auto Motor Star – concurs de karturi « Cupa municipiului Alba Iulia « 

Cornea Vasile  :  „Domnilor  consilieri  înainte  de a  se trece la  dezbaterea punctelor 
înscrise pe ordinea de zi, trebuie să stabilim ce modalitate de vot vom folosi. Eu propun să 
folosim votul deschis prin ridicare de mâini .”

„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată în unanimitate.”
Pleşa Gabriel : « D-le preşedinte am o scurtă intervenţie după votarea ordinii de zi. 

Dacă îmi permiteţi.«

Cornea Vasile : «Şi acum vă prezint în proiect ordinea de zi: 

1 Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municpiului Alba 
Iulia pe anul 2009

2 Aprobă redistribuirea pe obiective de investiţii a creditului bancar în valoare de 32 
milioane lei, contractat în anul 2007

3 Aprobă participarea municipiului  Alba Iulia  la  Programul Operaţional  Regional. 
Axa  3.  Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale.  Domeniul  major  de  intervenţie  3.4.  - 
Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  educaţionale 
preuniversitare,  universitare  şi  a  infrastructurii  pentru  formare  profesională  cuntinuă  cu 
proiectul « Extinderea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial de stat din 
municipiul Alba Iulia .«



4 Aprobă participarea municipiului  Alba Iulia  la  Programul Operaţional  Regional. 
Axa3.  Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale.  Domeniul  Major  de  Intervenţie  3.4.  - 
Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  educaţionale 
preuniversitare,  universitare  şi  a  infrastructurii  pentru  formare  profesională  continuă,  cu 
proiectul « Reabilitarea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ liceal de stat din municipiul 
Alba Iulia« 

5 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenţie 
pentru « Reabilitarea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ liceal de stat din municipiul 
Alba Iulia : Obiect nr. 1 – Reparaţii capitale la instalaţia electrică a Colegiului Naţional HCC, 
Alba Iulia ; Obiect nr. 2 – Reabilitarea clădirii colegiului şi mărirea spaţiilor de învăţământ la 
Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian, Alba Iulia; Obiect nr. 3 – Reabilitarea clădirii şi 
mărirea spaţiilor de învăţământ în clădirea din str. Avram Iancu, nr. 6 a Liceului de Muzică şi 
Arte Plastice, Alba Iulia«

6  Aprobă  documentaţia  tehnico-economică,  faza  Studiu  de  fezabilitate  pentru  « 
Extinderea unor clădiri ale unităţilor de învîţământ primar şi gimnazial de stat din municipiul 
Alba  Iulia  :  Scoala  cu  clasele  I  –  VIII  Vasile  Goldiş  şi  Şcoala  cu  clasele  I-VIII  Ion 
Agârbiceanu«

Cornea  Vasile  :  «  Dacă  sunteţi  de  acord  cu aprobarea  ordinii  de  zi  modificată  şi 
completată, supun la vot.«

« Fiind supusă la vot, s-a votat în unanimitate.«
Cornea Vasile : « Poftiti d-le consilier.«

Pleşa  Gabriel  :  «D-le  preşedinte  înţeleg  acum că  este  şedinţă  extraordinară  şi  de 
regulă acestea se fac rapid, dar dă-o încolo de treabă, ieri  s-a dat documentaţia, iar astazi vin 
mai multe puncte decât sunt trecute pe ordinea de zi. Totuşi ar trebui....ştiţi foarte bine că 
legea spune 48 de ore înainte, dar nu 48 dar macar să ştim de ele cu  o oră înainte, sau câteva 
ore  înainte,  ca  să  ne  putem uita  pe ele.  Aceste  este  singurul  aspect  care  mă  deranjează. 
Mulţumesc.«

Paul Voicu : « Îmi cer mii de scuze, dar nu aş vrea să intrăm în dispute, chiar cu 
nimeni, însă trebuie citită toată legea, nu numai ce vrem din lege. Consiliul local poate să 
facă şedinţe de îndată; ceea ce se şi întâmplă în tot judeţul Alba, în special ştiţi bine Sebeşul, 
etc. , ori noi d-lor şi d-nelor nu am făcut-o niciodată. Niciodată nu am făcut şedinţe de îndată. 
Aşa că dacă se fac şedinţe de îndată şi venim cu materialele atunci, sigur ca şi astăzi puteţi 
avea 2,3,4 materiale în plus. În schimb sau mai mult decât atât sunt proiecte de hotărâri de 
care am aflat şi noi de ele vorbind cu ministerele. Cel puţin ultimul, cel făcut de investiţii 
trebuie aprobat fiind vorba de bani din proiecte. Nu le-am pus aşa numai pe masă că ne-am 
trezit noi azi noapte că mai trebuie să facem un proiect. Şi sunt chiar simple, un minut dacă le 
studiaţi, sunt proiecte cu 2,3 articole. Nu ceva colosal, cu memorii şi expertize să nu le puteţi 
vedea în câteva minute. Vă mulţumesc.«

Cornea Vasile : « Alte discuţii? Dacă nu.... Domnule coleg este adevărat, dar avem 
nevoie ca aceste proiecte să fie aprobate pentru a nu pierde nişte bani.«

Pleşa Gabriel : « De asta venim să le aprobăm, sigur că da.«
Paul  Voicu  :  «  Domnule  consilier,  ştiţi  foarte  bine  că  împreună  am făcut  atâtea 

proiecte pentru municipiul Alba Iulia, de asta venim şi vă cerem sprijinul, pentru că împreună 
putem face aceste  lucruri;  fără  dumneavoastră  este  mai  greu pentru hotărârea Consiliului 
local.«

Cornea Vasile : « Ca la fiecare şedinţă de Consiliu local trecem înainte de ordinea de 
zi, la diverse. Avem raportul de deplasare în Ungaria a delegaţiei formată din Mircea Hava – 



primar, Adrian Radu – director Poliţia Comunitară şi d-l consilier – Cimpoeş Cornel Pavel. Îl 
rog pe d-l Cimpoeş să prezinte în maghiară raportul.«

Bărdaş Horea : « Dar le-am citit.«
Cimpoeş Cornel : « Aveţi raportul  în limba română şi în limba engeleză.«
Conea Vasile : « Alte discuţii dacă sunt la diverse. Dacă nu...trecem la ordinea de zi.«

1 Privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba 
Iulia pe anul 2009 

Se dă cuvântul d-nei Teofila Ţîr care prezintă proiectul de hotărâre.
Teofila Ţîr : « S-au făcut modificări la capitolul de cheltuieli cu personalul pentru 

proiectul «Lumea Nouă» şi au avut loc modificări la lista de investiţii la bugetul creditelor 
externe, o redistribuire a valorilor de investiţii, aşa cum  o să mai fie şi la unele proiecte.«

Paul Voicu : « Nu s-a făcut decât o redistribuire, s-a luat dintr-o parte şi s-a pus în altă 
parte.«

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 
partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice şi comerţ.

Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Paul Voicu : « Dacă îmi permiteţi d-le preşedinte aş vrea să vă spun că în această lună, 
am discutat cu colegii, cu cei de la programme, o să mai avem o extraordinară, pentru că 
trebuie să depunem proiecte cu termen în 24 şi noi  avem şedinţa în 27. O să vă convocăm la 
o şedinţă cu 1, 2 sau max. 3 proiecte de hotărâri.  Sunt paşi care trebuie făcuţi.«

Cornea Vasile : « Discuţii? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 321/2009

2 Privind  aprobarea  redistribuirii  pe obiective  de investiţii  a  creditului  bancar   în 
valoare de 32 milioane lei, contractat  în anul 2007 

 Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Silvia  Moldovan :  «  Suntem pe gata  cu investiţiile  care  au avute  aceste  surse de 

finanţare, ca principală sursă, şi în situaţia aceasta după  încheierea lucrărilor, au existat la 
unele obiective economii, la altele depăşiri faţă de credit, dar nu de valoarea aprobată. Au fost 
surse complementare, şi între ele am jonglat, le mutăm după nevoie, ca să putem să finalizăm 
acţiunea de credit şi să încheiem documentul final. Această economie s-a datorat faptului că 
nu s-a putut realiza, în zoan Schit, o stradă, unde a trebuie lucrat şi pe domeniul privat, iar 
oamenii de acolo nu şi-au dat acordul. Unul sau doi , fiind plecaţi din ţară, nu şi-au putut da 
acordul să luăm 1 sau 2 metri din terenul lor iar pe 3 metri nu îl putem face, deci am renunţat 
la el şi îl vom face într-o etapă ulterioară când vom avea posiblităţi de amplasament.«

Cornea Vasile : « Vă mulţumesc d-na director.«
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 

partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice şi comerţ.

Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cornea Vasile : « Discuţii...întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«



S-a adoptat Hotărârea nr. 322/2009

3 Privind participarea Municipiului  Alba Iulia la  Programul Operaţional  Regional. 
Axa  3.  Îmbunătățirea  infrastructurii  sociale.  Domeniul  Major  de  Intervenţie  3.4.  – 
Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  și  echiparea  infrastructurii  educaționale 
preuniversitare,  universitare  și  a  infrastructurii  pentru  formare  profesională  continuă.,  cu 
proiectul „Extinderea unor clădiri ale unităților de învățământ primar și gimnazial de stat din 
municipiul Alba Iulia”

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 

partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice şi comerţ.

Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cornea Vasile : « Discuţii...întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 323/2009

4 Privind participarea Municipiului  Alba Iulia la  Programul Operaţional  Regional. 
Axa  3.  Îmbunătățirea  infrastructurii  sociale.  Domeniul  Major  de  Intervenţie  3.4.  – 
Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  și  echiparea  infrastructurii  educaționale 
preuniversitare,  universitare  și  a  infrastructurii  pentru  formare  profesională  continuă.,  cu 
proiectul „Reabilitarea unor clădiri ale unităților de învățământ liceal de stat din municipiul 
Alba Iulia”

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob care prezintă proiectul de hotărâre.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 

partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice şi comerţ.

Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cornea Vasile : « Discuţii...? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 324/2009

5  Privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  de  avizare  a  lucrarilor  de 
interventie  pentru  “REABILITAREA  UNOR  CLADIRI  ALE   UNITATILOR  DE 
INVATAMANT LICEAL DE STAT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA:

OBIECT  NR.1-Reparatii  capitale  la  instalatia  electrica   a  Colegiului  National 
Horea,Closca si Crisan, Alba Iulia;

OBIECT NR.2-Reabilitarea cladirii colegiului si marirea spatiilor de invatamant la 
Colegiul Economic Dionosie Pop Martian,Alba Iulia;

OBIECT NR.3- Reabilitarea cladirii si marirea spatiilor de invatamant   in cladirea 
din str.Avram Iancu ,nr.6 a Liceului de Muzica si Arte Plastice ,Alba Iulia.”

Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.



Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş Cornel Pavel  care prezintă raportul de avizare 
din  partea  Comisiei  Consiliului  local  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură;

Cimpoeş Cornel Pavel  : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cornea Vasile : « Discuţii...întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 325/2009

6  Privind  documentaţia  tehnico-economica,  faza  Studiu  de  fezabilitate  pentru 
“EXTINDEREA UNOR CLADIRI ALE  UNITATILOR  DE INVATAMANT PRIMAR SI 
GIMNAZIAL DE STAT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA:  Scoala cu clasele I-VIII Vasile 
Goldis si Scoala cu clasele I-VIII Ion Agarbiceanu ”

Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş Cornel Pavel  care prezintă raportul de avizare 

din  partea  Comisiei  Consiliului  local  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură;

Cimpoeş Cornel Pavel  : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Silvia Moldovan : « Dintr-o eroare, a fost trecută valoarea fără TVA în anexa nr. 1 la 
indicatorii economici. Trebuie trecut şi TVA -ul. Le pot dicta acum valorile corecte.«

Cornea  Vasile  :  «  Am înţeles.  S-a  notat.  Specificaţi  în  procesul  –  verbal  că  sunt 
modificări.«

Cornea Vasile : « Dacă mai sunt şi alte discuţii... Supun la vot.«
« Fiind supus la vot s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 326/2009

Crina Iacob : « Nu am ordinea de zi, dar dacă sunt legate de şcoli, participarea se 
modifică corespunzător faţă de indicatori.«

7 Privind aderarea Consiliului Local la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului  prin  realizarea  de  spaţii  verzi  în  localităţi  şi  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice , faza studiu de fezabilitate pentru :

„ÎMBUNĂTĂŢIREA  CALITĂŢII  MEDIULUI  PRIN  REABILITAREA  ŞI 
EXTINDEREA  SPAŢIULUI  VERDE  DIN  ZONA  PARCUL  UNIRII  –  B-DUL 
TRANSILVANIEI – MUNICIPIUL ALBA IULIA”  

Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş Cornel Pavel  care prezintă raportul de avizare 

din  partea  Comisiei  Consiliului  local  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea 
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor 
istorice şi de arhitectură;

Cimpoeş Cornel Pavel  : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cornea Vasile : « Discuţii...? Dacă nu sunt supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«



S-a adoptat Hotărârea nr. 327/2009

8  Privind  alocarea  unei  sume  de  bani  din  bugetul  local  reprezentând  cotizaţia 
Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia „Congresul Spiritualităţii Româneşti 
de Pretutindeni” şi modificarea HCL nr. 348/2008

Se dă cuvântul d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 

partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice şi comerţ.

Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Pleşa Gabriel : « Sunt bani?«
Cornea Vasile : « Sunt pentru aşa ceva. Este vorba de spiritualitatea românească, d-le 

coleg.«
Cornea Vasile : « Dacă mai sunt discuţii? Întrebări? Supun la vot.«
« Fiind supus la vot, s-a votat cu 16 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 328/2009

D-l consilier Hondola Liviu intră în sala de şedinţă.

9 Privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre.
Lucia Man : „ La acest proiect este vorba de desfiinţarea unui post de consilier din 

cabinetul Primarului, ca urmare a apariţiei OG, care a fost publicată în Monitorul Oficial în 
data de 6.10.2009. De asta s-a făcut acum.”

Se dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 
partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice şi comerţ.

Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cornea Vasile : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 329/2009

10 Privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii al Căminului 
pentru persoane vârstnice şi al  Serviciului public de asistenţă socială aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Se dă cuvântul d-nei Lucia Man care prezintă proiectul de hotărâre.
Lucia Man : „Este vorba de modificări în cadrul organigramei şi a statului de funcţii 

al Serviciului social şi a Căminului pentru persoane vârstnice, în sensul transformării unui 
post  de referent vacant, de la Cămin la Cantina de ajutor social şi o transformare în grad în 
cadrul Căminului pentru persoane vârstnice. Sunt transformări mărunte dar trebuie făcute şi 
erau urgente.”

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Rotar  Marius  care  prezintă  raportul  de  avizare  din 
partea  Comisiei   Consiliului  local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe, 



servicii publice şi comerţ.
Rotar  Marius :  « Comisia a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre  şi  nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«
Cornea Vasile : „Întrebări? Supun la vot.”
„Fiind supus la vot, s-a votat cu 17 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 330/2009

11 Privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi sportive
Sandu Cornel : „ Comisia a dat aviz nefavorabil, întru-cât există dificultăţi cu sursele 

de finanţare şi nu este foarte important ca şi Consiliul local să fie coorganizator la concurs de 
carturi. Noi comisia am dat aviz nefavorabil.”

Cornea Vasile : „ Dacă sunt discuţii? Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum este 
prezentat.”

Bărdaş Horea : „Nu putem să dăm mai puţin? O sumă mai mică?”
Rotar Marius : „Nu sunt bani.”
Bărdaş Horea : „Eu propun suma de 2.000 lei.”
Rotar Marius : „Nu sunt bani Horică de asta s-a stopat.”
Cornea Vasile : „Proiectul a fost respins în unanimitate.”

S-a votat Hotărârea nr. 331/2009

Cornea Vasile : „Mulţumesc. Alte discuţii nu mai sunt. Ordinea de zi a fost epuizată. 
Stimaţi colegi vă mulţumesc mult de participare. Ne vedem pe 27 la ora 13.”

Preşedintele şedinţei, Contrasemnează, 
Consilier Secretar
Cornea Vasile Marcel Jeler 


