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PROCES – VERBAL 

 
 

          Încheiat astăzi, 04.03.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului local Păuşeşti, care 

are loc în localul Căminului cultural Păuşeşti şi la care participă un număr de 11 

consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, ca urmare a convocării primarului 

nr.1792/26.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 La şedinţă mai participă Avan Cătălin, primarul comunei, Păloiu Daniela,  

secretarul general al comunei, Bobîlcă Dan, inspector , Ilie Nicolae, responsabil 

urbanism și Toma Marius, administrator public al comunei Păușești. 

        Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul comunei, supune spre aprobare procesul 

verbal al şedinţei din data de 17.02.2021 şi cu un număr de 11 voturi pentru este 

aprobat în forma în care a fost redactat.   

 Este prezentată ordinea de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ(Plan Urbanistic 

Zonal) pentru obiectivul „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ – PENSIUNE”, teren 

extravilan, situat în satul Cernelele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea” ; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor avea 

calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performantelor individuale ale 

secretarului general al comunei Păușești; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

functionare a Consiliului local al Comunei Păușești; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului, organigramei și statului de 

funcții ale Societății comerciale PRESADMIN S.R.L.; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Păușești, județul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027; 

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării  şi 

demolării, în condiţiile legii, a imobilului -  clădire „Cămin cultural vechi, în suprafaţă 

de 232 mp, aflat în domeniul privat al comunei Păuşeşti ;  

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 7. Proiect de hotărâre privind  contractarea serviciului de colectare selectivă a 

deșeurilor; 



 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului asupra gestiunii  bunurilor  

care aparţin  comunei Păuşeşti în anul 2020.  

 Inițiator: Avan Cătălin, primarul comunei Păușești. 

 Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată cu un număr de  11 voturi ”pentru”.  

 Se trece la pct. 1 din ordinea de zi. 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ(Plan Urbanistic 

Zonal) pentru obiectivul „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ – PENSIUNE”, teren 

extravilan, situat în satul Cernelele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea” . 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea documentației PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru 

obiectivul „CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ – PENSIUNE”, teren extravilan, situat în 

satul Cernelele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea. 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă  raportul 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul Ilie Nicolae, responsabil urbanism, prezintă raportul de specialitate 

privind aprobarea documentației PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul 

„CONSTRUIRE  LOCUINȚĂ – PENSIUNE”, teren extravilan, situat în satul 

Cernelele, comuna Păușești, judeţul Vâlcea. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Dezbateri: 

 Intrucât nu sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un număr 

de 11 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.8, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 2 din ordinea de zi. 



 2.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor avea 

calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performantelor individuale 

ale secretarului general al comunei Păușești; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori 

în cadrul Comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general 

al comunei Păușești. 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă raportul de 

specialitate și  raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Dezbateri: 

 Se fac propuneri pentru desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare 

a performantelor individuale ale secretarului general al comunei Păușești. 

 Domnul consilier Bugiu Gheorghe propune pe domnul consilier Fota Nicolae-

Cristian și doamna consilier Mateescu Olimpia – Elena. 

 Întrucât nu mai sunt alte propuneri, sunt supuse la vot propunerile și cu un 

număr de 11 voturi pentru, este adoptată  hotărârea nr.9, care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 3 din ordinea de zi. 

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

functionare a Consiliului local al Comunei Păușești; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului 

local al Comunei Păușești; 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă raportul de 

specialitate și raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 



 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Dezbateri 

 Domnul consilier Găinușe Emil propune ca indemnizația de ședință să fie 

stabilită la 10% din indemnizaţia lunară a primarului. 

Se supune la vot propunerea și cu 11 voturi pentru indemnizaţia lunară pentru 

consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale 

consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este stabilită cuantum de 10% din 

indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel 

puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, 

desfăşurate în condiţiile legii. 

Intrucât nu mai  sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 

număr de 11 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.10, care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 4 din ordinea de zi. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului, organigramei și statului 

de funcții ale Societății comerciale PRESADMIN S.R.L.; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare aprobarea Statutului, organigramei și statului de funcții ale Societății 

comerciale PRESADMIN S.R.L.; 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate la proiectul de 

hotărâre. 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă raportul de 

avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 



 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Intrucât nu sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un număr 

de 11 voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr. 11  , care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 5 din ordinea de zi. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei 

Păușești, județul Vâlcea, pentru perioada 2021-2027; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare. 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Păușești, județul Vâlcea, pentru 

perioada 2021-2027. 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă  raportul 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  



 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Dezbateri 

 Domnul consilier Toabeș Gheorghe propune introducerea drumului agricol 

Văleni – Păușești Otăsău  în intravilan și electrificarea zonei pentru edificarea de 

construcții de locuințe. 

 Domnul primar Avan Cătălin arată că din anul 2013 este trecut în intravilan și 

se pot solicita autorizații de construcție. 

 Domnul consilier Diaconescu Nicolae propune înființarea unui cabinet 

medical. 

 Domnul primar Avan Cătălin arată că este greu în perioada pandemiei să 

amenajezi un cabinet medical, dar intenționează să amenajeze un cabinet medical 

școlar. 

 Intrucât nu mai sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 

număr de 11  voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată  hotărârea nr.12, care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 6 din ordinea de zi. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării  şi 

demolării, în condiţiile legii, a imobilului -  clădire „Cămin cultural vechi, în 

suprafaţă de 232 mp, aflat în domeniul privat al comunei Păuşeşti  

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare. 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind  

aprobarea scoaterii din funcţiune, casării  şi demolării, în condiţiile legii, a imobilului 

-  clădire „Cămin cultural vechi, în suprafaţă de 232 mp, aflat în domeniul privat al 

comunei Păuşeşti . 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă  raportul 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 



pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Intrucât nu sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un număr 

de 11  voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată   hotărârea nr.13, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 7 din ordinea de zi. 

 7. Proiect de hotărâre privind  contractarea serviciului de colectare selectivă a 

deșeurilor; 

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare. 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind  

aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, sortarea, procesarea și valorificarea 

deșeurilor reciclabile de pe raza comunei Păușești; 

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă  raportul 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Dezbateri 

 Domnul primar Avan Cătălin arată necesitatea contractării unui alt colector 

autorizat pentru reciclarea deșeurilor. Consideră că nu este de ajuns doar contractul 



cu SC URBAN, întrucât nu colectează în condițiile legii, iar la nivel de județ este o 

problemă că nu se implică primarii unităților administrativ teritoriale în rezolvarea 

problemei deșeurilor. 

 Intrucât nu mai  sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 

număr de 11  voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată   hotărârea nr.14, care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 Se trece la pct. 8 din ordinea de zi. 

 8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului asupra gestiunii  

bunurilor  care aparţin  comunei Păuşeşti în anul 2020.  

 Domnul primar Avan Cătălin prezintă proiectul de hotărâre și referatul de 

aprobare. 

 Domnul Bobîlcă Dan, inspector, prezintă raportul de specialitate privind  

aprobarea  raportului asupra gestiunii  bunurilor  care aparţin  comunei Păuşeşti în 

anul 2020.  

 Domnişoara Păloiu Daniela, secretarul general al comunei, prezintă  raportul 

de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre. 

 Domnul consilier Fota Nicolae – Cristian  prezintă raportul Comisiei pentru 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și 

familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru 

activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială, care avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

         Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintă raportul Comisiei pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare 

economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public 

și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, 

pentru gestionarea serviciilor către cetățeni, care avizează favorabil proiectul de 

hotărâre.  

 Domnul consilier Găinuşe Emil prezintă raportul Comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 

a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care 

comuna este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care 

comuna este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern care 

avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 Intrucât nu sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un număr 

de 11  voturi „pentru”  este aprobat, fiind adoptată   hotărârea nr.15, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

         Pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                    Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar general,  

            Iordan CIUCULESCU                                             Daniela PĂLOIU 

 



 

 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 24.03.2021, cu ocazia sigilării, numerotării prezentului 

dosar care cuprinde procesul verbal al şedinţei din data de 04.03.2021 şi 

materialele prezentate în şedinţă, conţinând un număr de       file. 

 

 

                     Preşedinte de şedinţă,                                      Secretar general,  

              Iordan CIUCULESCU                                    Daniela PĂLOIU 

 

 

 

 

 

 

 
 


