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       P R O C E S   -   V E R B A L  
 

                                               încheiat  în  şedin ţa ordinar ă a                                
     

                             din  data  de  26  feb ruarie  2009,  convocat ă  
                               în temeiul  art. 94 (1) din Legea administra ţiei  
                     publice  locale  nr. 215/2001, republicat ă, 
          cu  modific ările şi complet ările ulterioare 

 
          Sunt prezen ţi:  Pre şedintele Consiliului Judeţean, 27 de consilieri 
jude ţeni din cei 32  de consilieri jude ţeni  în funcţie şi Secretarul judeţului, 
domnul Marin Dobre.  
          Lipsesc domnii consilieri judeţeni: Bălaşa Marius, Belinski Pavel, 
Dumitrescu Florian, Idora ş Petre  şi  Popa Ion. 
          Domnul Paul Stănescu,  Preşedintele Consiliului Jude ţean Olt, 
anunţă că şedinţa este legal constituită având cvorumul necesar şi dă cuvântul 
domnului Secretar al jude ţului  Marin Dobre pentru a prezenta şi supune la vot 
procesul-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Judeţean, din data de 29 
ianuarie  2009.  
  Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
                  Toţi domnii consilieri judeţeni au ordinea de zi, care este următoarea: 
 

                                     
 

 

1. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

               Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

        2. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

Ini ţiator:  domnul   Paul   St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Petre  Idora ş      – Preşedintele Comisiei de Validare. 
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              3. Completare   componenţă comisii de specialitate pe principalele  

domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt. 
 

       4. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la:  
         - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

            Ini ţiator:   domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă:  domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii.  
 

                         5. Proiect  de hot ărâre   cu  privire  la: 
         - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
  

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

            6. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   înlocuirea unui membru al 
Comisiei pentru Protecţia Copilului. 
 

Ini ţiator:  domnul   Paul    St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
 

            7. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   aprobarea  Planului de Analiză 
şi Acoperire  a Riscurilor actualizat pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul judeţului 
Olt pe anul 2009. 

Ini ţiator:  domnul  Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Ion     Bozg ă      - Preşedintele Comisiei ptr. agricultur ă, silvicultur ă, 
                                                                                      servicii publice  şi comer ţ. 

 

               8. Proiect  de hot ărâre  cu privire la aprobare  Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul „Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt”  şi a 
cheltuielilor aferente proiectului.  

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului              
 

                        9. Proiect  de  hot ărâre  cu  privire  la  aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul  „Centrul de Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti – Olt”: 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului        
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                        10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale. 
 

Ini ţiator:   domnul  Ioan   Ciugulea  – Vicepre şedinte  al  Consiliului Jude ţean 
                          Prezint ă: domnul  Pavel Belinski   – Pre şedintele Comisiei pentru  organizarea  
                                                                                       şi dezvoltarea urbanistic ă, realizarea lucr ărilor 
                                                                                      publice, ecologi e şi protec ţia mediului, conservarea                  
                                                                                     monumentelor isto rice şi de arhitectur ă;   
 

                       11. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare Regulament intern de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
            Prezint ă: domnul  Marius Oprescu   - Pre şedintele Comisiei ptr. administra ţie public ă, 

             juridic ă, apărarea ordinii publice, respectarea  
                                     drepturilor om ului şi rela ţii cu cet ăţenii. 
             

      12. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificare şi completare Hotărâre 
a Consiliului Judeţean Olt. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului   
            

      13. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaţie imobil. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului              
 

              14. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului              
 

      15. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 10 mp. 
în vederea concesionării. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului              
 

           16. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

Ini ţiator:  domnul    Paul  St ănescu – Pre şedintele Consiliului Jude ţean 
Prezint ă: domnul  Jenel  Copil ău    – Preşedintele Comisiei pentru studii economico - 
              sociale, buget-finan ţe, Integrare european ă, 

                                     administrarea domeniului public şi privat al jude ţului   
 

       17. Raport  cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni pe 
anul 2008. 
                            Prezint ă: consilierii jude ţeni. 
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                      18. Propuneri, întreb ări, interpel ări.        
 

  Se supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
          

Se trece la ordinea de zi.  
 

1. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la încetare mandat de consilier 
judeţean.        

         Domnul   Marius   Oprescu   -  Preşedintele   Comisiei   pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în 
parte. 
  Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 

        2. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   validare mandat de consilier  
judeţean. 

       Domnul  Valeriu Matei   -  Membru al   Comisiei  de  validare prezintă 
proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
                Se  supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

        Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
        Domnul MATEESCU TIBERIU , consilier judeţean validat, depune 
jurământul. Asistenţa se ridică în picioare.  
 

              3. Completare   componenţă  comisii  de  specialitate  pe  principalele  
domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Olt. 
 

                 Domnul Preşedinte Paul St ănescu  ia cuvântul şi arată că, potrivit 
algoritmului, dar şi pentru faptul că prin plecarea din Consiliul Judeţean a 
domnului Stancu Radu  a rămas descompletată Comisia pentru studii 
economico-sociale, buget-finan ţe, integrare european ă, administrarea 
domeniului public şi privat al jude ţului,  domnul consilier judeţean Mateescu 
Tiberiu va face parte din această comisie. 
        Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

       4. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la:  
         - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
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          Domnul  Marius Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 

        Se  supun la vot art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
        La art. 2. este propus domnul consilier judeţean Ciocan Dan în locul 
domnului consilier judeţean Stancu Radu.  Domnul Preşedinte întrebă dacă mai 
sunt şi alte propuneri. Nu mai sunt.  
  Pentru că nu mai sunt şi alte propuneri, domnul Preşedinte  propune 
votul deschis. Se aprobă cu unanimitate. 
  Se supune la vot art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
  Se supun la vot, pe rând, art. 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
  

 5. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la:  
         - constatare pierdere a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică; 
         - desemnarea şi validarea desemnării nominale ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 
 

          Domnul  Marius Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
  Înainte de a se supune la vot acest proiect de hotărâre, domnul 
Preşedinte  ia cuvântul şi face menţiunea că  �eful Inspectoratului de Poli ţie 
Jude ţean este membru de drept în Autoritatea Teritorial ă de Ordine Public ă.   
  Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3 şi 4. Se aprobă cu unanimitate 
de voturi.  
  Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
                

                       6. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   înlocuirea unui membru al 
Comisiei pentru Protecţia Copilului. 
 

         Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
       Se  supun la vot, pe rând, art. 1, 2 şi 3.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.             
 

                            7. Proiect de hot ărâre   cu  privire  la   aprobarea  Planului de Analiză 
şi Acoperire  a Riscurilor actualizat pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul judeţului 
Olt pe anul 2009. 
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       Domnul  Bozgă Ion  – Preşedintele Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ  prezintă proiectul de hotărâre pe 
fiecare articol în parte. 
       Se supune la vot, pe rând, art. 1 şi 2. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  
 

               8. Proiect  de hot ărâre  cu privire la aprobare  Studiului de Fezabilitate 
pentru proiectul „Centrul de Terapie Ocupaţională Drăgăneşti – Olt”  şi a 
cheltuielilor aferente proiectului.  
 

     Domnul Copil ău Jenel  – Preşedintele Comisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
      Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.  Se aprobă cu 
unanimitate de voturi.   
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.          
 

                        9. Proiect  de  hot ărâre  cu  privire  la  aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul  „Centrul de Terapie 
Ocupaţională Drăgăneşti – Olt”: 
 

     Domnul Copil ău Jenel  – Preşedintele Comisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
      Se supun la vot, pe rând, art. 1 şi 2.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.   
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.          
                          

                        10. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la însuşirea propunerii de 
încadrare a unui drum local în categoria de drumuri comunale. 
 

      Domnul  consilier judeţean Brătucu Gabriel  – Membru în Comisia 
pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
      Se supun la vot, pe rând, art. 1, 2 şi 3. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
      Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.          
 

                       11. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare Regulament intern de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
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       Domnul  Marius  Oprescu  - Preşedintele Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
 

       Se  supun la vot, pe rând, art. 1, 2, 3 şi 4.  Se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

       Prin vot deschis, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi.             
             

      12. Proiect de hot ărâre  cu privire la modificare şi completare Hotărâre 
a Consiliului Judeţean Olt. 
 

     Domnul Copil ău Jenel  – Preşedintele Comisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
      Domnul Secretar al judeţului, domnul Dobre Marin  ia cuvântul şi arată  
că această hotărâre căreia i se cere modificarea, a fost adoptată  în unanimitate 
în şedinţa din septembrie 2008. Modificarea şi completarea ei se cere de către 
Ministerul Administraţiei şi Internelor  pentru a se iniţia un proiect de Hotărâre de 
Guvern, prin care acest imobil să treacă în administrarea Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt pentru a se accesa fonduri în vederea reabilitării punctului termic. 
Este vorba de terenul de sub construcţie, care se cere a fi individualizat şi 
delimitat în mod concret. 
       Se supune la vot art. 1: voturi “pentru” 18, voturi „împotrivă” 10 
respectiv domnii Diaconu Gabriel, Ionic ă Marin, Niculescu Dumitru,  Dan 
Marius Silvian, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega  Dorel, Ciucu 
Gheorghe,  Dinoiu Ion, Mihai Eleodor. 
      Nu se aprob ă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul 
a 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând 
şi votul Preşedintelui Consiliului Judeţean.  

      Domnul Preşedinte  propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.    
    

                          13. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la aprobare destinaţie imobil. 
 

     Domnul Copil ău Jenel  – PreşedinteleComisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supune la vot art. 1: voturi “pentru” 18, voturi „împotrivă” 10 respectiv 
domnii Diaconu Gabriel, Ionic ă Marin, Niculescu Dumitru,  Dan Marius 
Silvian, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega  Dorel, Ciucu 
Gheorghe,  Dinoiu Ion, Mihai Eleodor. 
      Nu se aprob ă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul 
a 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând 
şi votul Preşedintelui Consiliului Judeţean.  
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      Domnul Preşedinte  propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 

             14. Proiect  de hot ărâre  cu  privire  la  schimbarea sediului pentru 
„Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 
Cultural Olt”. 

     Domnul Copil ău Jenel  – PreşedinteleComisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
              Se supune la vot art. 1: voturi “pentru” 18, voturi „împotrivă” 10 respectiv 
domnii Diaconu Gabriel, Ionic ă Marin, Niculescu Dumitru,  Dan Marius 
Silvian, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega  Dorel, Ciucu 
Gheorghe,  Dinoiu Ion, Mihai Eleodor.  

              Nu se aprob ă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul a 
2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând şi 
votul Preşedintelui Consiliului Judeţean.  
      Domnul Preşedinte  propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 

     15. Proiect  de  hot ărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al 
judeţului Olt în domeniul privat al judeţului Olt a unui teren în suprafaţă de 10 mp. 
în vederea concesionării. 

      Domnul Copil ău Jenel  – PreşedinteleComisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
               Se supune la vot art. 1: voturi “pentru” 18, voturi „împotrivă” 10 
respectiv domnii Diaconu Gabriel, Ionic ă Marin, Niculescu Dumitru,  Dan 
Marius Silvian, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega  Dorel, Ciucu 
Gheorghe,  Dinoiu Ion, Mihai Eleodor.       
              Nu se aprob ă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar votul a 
2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, incluzând şi 
votul Preşedintelui Consiliului Judeţean. 
      Domnul Preşedinte  propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
  

          16. Proiect  de  hot ărâre   cu  privire  la transmitere terenuri. 
 

     Domnul Copil ău Jenel  – PreşedinteleComisiei pentru studii economico 
-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte. 
               Se supune la vot art. 1: voturi “pentru” 18, voturi „împotrivă” 10 
respectiv domnii Diaconu Gabriel, Ionic ă Marin, Niculescu Dumitru,  Dan 
Marius Silvian, Matei Valeriu, Dragomir Roxana, �teomlega  Dorel, Ciucu 
Gheorghe,  Dinoiu Ion, Mihai Eleodor.    
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     Nu se aprob ă, întrucât referindu-se la patrimoniu este necesar 
votul a 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, respective 22 din 33, 
incluzând şi votul Preşedintelui Consiliului Judeţean. 
 

      Domnul Preşedinte  propune să nu se mai continue dacă nu a trecut 
art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi.                
 

                 17. Raport   cu privire la activitatea desfăşurată de consilierii judeţeni 
pe anul 2008. 
  Domnul Preşedinte  îi anunţă pe domnii consilieri judeţeni că au în 
mape rapoartele de activitate ale următorilor consilieri judeţeni: Bozgă Ion, 
Ciucu Gheorghe, Copil ău Jenel, Diaconu Gabriel Marian, Dragomir Ileana 
Roxana, Hristea Marian, Ionic ă Marin, Matei Valeriu, Mihai Eleodor Alin, 
Postelnicu Dorin şi îi întreabă dacă se doreşte citirea lor.  
  Deoarece nu se doreşte acest lucru, se supun la vot. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
                  

             Domnul Preşedinte mulţumeşte tuturor pentru prezenţă. 
          Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, şedinţa ia sfârşit.  
 
  
 

      P R E � E D I N T E 
                        Paul  STĂNESCU 
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