ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 13 septembrie 2016, orele 11,00, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 562 din 09 septembrie
2016, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 22 consilieri din
totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipsește motivat domnul
consilier Bârlă Fănică.
La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma,
primarul municipiului Buzău şi domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar.
De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi:
- Sălcuțan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău;
- Ceaușel Cristian Ștefan, consilier primar;
- Peneş Gabriel, consilier primar;
- Radu Nicolaie - Sebastian - Valentin, consilier primar;
- reprezentanţi mass-media locală;
- alţi participanţi.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare a fost adus la cunoştinţă
publică în termen legal de către domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, prin intermediul presei locale şi pagina de internet şi
cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului
Buzău pe anul 2016;
2.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
municipiului Buzău în adunarea generală a acționarilor a Societății
Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău precum și în consiliul de
administrație al societății;
3.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de
administrație al Societății Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerilor de modificare
a actului constitutiv al Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău
precum și împuternicirea domnului Sălcuțan Alexandru Lucian să reprezinte
municipiul Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale
“Compania de Apă” S.A. Buzău;
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5.- proiectul de hotărâre privind propunerea de revocare a mandatului
administratorului Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău și
numirea provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora
conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă precum și împuternicirea domnului Sălcuțan
Alexandru Lucian să ducă la îndeplinire hotărârea de revocare a mandatului
administratorului acestei societăți și de numire provizorie de noi
administratori, până la momentul alegerii unora conform Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
6.- proiectul de hotărâre privind modificarea parţială a H.C.L.M. nr.
114/01 iulie 2016 pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
7.- prezentarea Informării nr. 4259/2016 a Societății Comerciale “Trans
- Bus“ S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Buzău sub nr. 17.921/2016 cu
privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul nr.
3766/2016 și contractul de performanță nr. 5718/2007, pentru perioada
01.01- 31.07.2016.
8.- alte probleme ale activităţii curente.
XXX
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Buzău sunt deschise de către domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind
convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 562 din 09 septembrie 2016,
apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 22 consilieri prezenţi din 23
consilieri în funcţie.
Domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate de secretar,
supune aprobării plenului consiliului local procesul-verbal al şedinţei din data
de 31 august 2016, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către
preşedintele de şedinţă şi de domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului
Buzău.
Cu 22 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 31 august 2016
în forma prezentată.
În continuare, domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate de
secretar adresează rugămintea domnului Florescu Constantin, preşedintele
şedinţei, să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
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XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Bună ziua! Faţă de ordinea de zi pe care aţi primit-o a fost retras, la
solicitarea domnului primar, următorul proiect de hotărâre:
3.- proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de
administrație al Societății Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău;”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Aș vrea să fac o observație. Materialele pentru ședința extraordinară
le-am primit aseară la ora 18.00, încălcându-se astfel Legea 215/2001 și
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local. Știu că
pentru ședințele extraordinare termenul legal de primire al materialelor este
de 3 zile. Vă rog exprimați-vă un punct de vedere domnule secretar. Data
trecută ați spus că se ia în considerare prima și ultima zi. Astăzi am primit
materialele în urmă cu 24 de ore. Aș vrea să fac o propunere, domnule
președinte. Cer anularea acestei ședințe și reconvocarea ei după ce sunt
parcurși toți pașii legali de convocare pentru ședințele de Consiliu Local,
conform legii din România.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Sunt de acord cu aceste observații pe care le-a făcut domnul
consilier. Sunt pertinente, legale și regulamentare. Îl rog pe domnul secretar,
care are atribuții foarte clare în ceea ce privește pregătirea, organizarea și
publicitatea ședințelor de Consiliu Local, să respecte acest termen legal.
Materialele trebuie înaintate cu cinci zile înainte pentru ședințele ordinare și
cu trei zile înainte pentru ședințele extraordinare. Vreau să mai punctez un
lucru. Am discutat cu toți consilierii. Mă refer la calitatea materialelor care
sunt întocmite în colaborare cu serviciile din cadrul Primăriei. Să vă aplicați
mai mult asupra coordonării acestora. Consilierii au venit aici să voteze și să
participe la dezbateri în cunoștință de cauză. Trebuie să le creăm cadrul
necesar pentru a cunoaște exact ce se vrea prin aceste proiecte de
hotărâre, ca să știm ce votăm. De ce votăm pentru și de ce votăm împotrivă.
În legătură cu amânarea ședinței trebuie să constat ca jurist că aceste
termene de trei respectiv cinci zile sunt termene de recomandare. Ele nu
sunt termene de decădere care să ducă la o sancțiune expresă. Este o lege
neclară, cum sunt multe în țară. Trebuie să o interpretăm așa cum este. Eu
nu sunt de acord să amânăm ședința, deoarece legea invocată de
dumneavoastră nu prevede situația care apare în urma nerespectării
termenului. Nu este un termen de decădere, este doar un termen de
recomandare.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Vreau să am un punct de vedere din partea consilierilor PNL. Suntem
de acord cu punctul de vedere al domnului consilier Ionescu Constantin, dar
am vrea să atragem atenția asupra faptului că sunt prea multe ședințe
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extraordinare. În această ședință, doar primul punct de pe ordinea de zi este
cu adevărat important. Dacă nu doriți să suspendăm ședința, și vă rog să
supuneți la vot, noi consilierii PNL ne vom retrage, deoarece vrem să fim
respectați. Materialele nu sunt de puțină importanță pentru deciziile pe care
le luăm aici și devenim la un moment dat responsabili în fața legii.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Eu nu pot să supun la vot aceste cereri, deoarece legea nu-mi
permite. Eu pot supune la vot ordinea de zi. Este opțiunea dumneavoastră
dacă votați sau nu.”
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vă rog să supuneți la vot retragerea de pe ordinea de zi a acestor
proiecte.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Pot supune la vot doar ordinea de zi care a fost comunicată de
domnul primar. Ordinea de zi cu precizarea că punctul trei a fost retras.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri ordinea de zi, care este adoptată cu 13 voturi
pentru, 8 voturi împotrivă (Ionescu Constantin, Vasile Gheorghe, Ion Viorel,
Roșioru Silviu-Laurențiu, Barbu Ion, Barbu Liviu-Dragoș, Bănică Nicu-Liviu,
Vlad George-Aurelian) și o abținere (Șerban Nicolae).
Domnul consilier Barbu Ion:
„Ne cerem scuze, noi ne vom retrage.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Este dreptul dumneavoastră. Domnii consilieri Ionescu Constantin,
Vasile Gheorghe, Ion Viorel, Roșioru Silviu-Laurențiu, Barbu Ion, Barbu
Liviu-Dragoș, Bănică Nicu-Liviu, Vlad George-Aurelian au părăsit sala.”
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, președintele ședinței, supune
atenţiei domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
municipiului Buzău pe anul 2016;
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 14
voturi pentru.
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Am vrut să votez doar primul proiect de hotărâre. La celelalte mă voi
retrage. Vă mulțumesc.”
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XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, președintele ședinței, supune
atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților municipiului Buzău în adunarea generală a acționarilor a
Societății Comerciale „Ecogen Energy” S.A. Buzău precum și în consiliul de
administrație al societății;
Domnul Toma Constantin, primarul municipiului Buzău:
„Așa cum știți Societatea Comercială „Ecogen Energy” S.A. Buzău
este furnizorul de energie termică pentru Regia Autonomă Municipală
Buzău. Acolo avem reprezentanți, care din motive de sănătate nu-și mai pot
face datoria. Am propus să-i înlocuim ca să putem avea o legătură directă cu
acest furnizor.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„ Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul Sava George, inspector cu atribuții delegate de secretar:
„La acest proiect de hotărâre avem buletine de vot. Vă rog să
respectăm legea și să votăm în cabina de vot.”
Domnul consilier Lambru Daniel, membru al comisiei de validare,
anunţă rezultatul votului secret privind desemnarea reprezentanților
municipiului Buzău în adunarea generală a acționarilor a Societății
Comerciale „Ecogen Energy” S.A. Buzău precum și în consiliul de
administrație al societății:
Privind desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în Consiliul de
administrație al Societății Comerciale „Ecogen Energy” S.A. Buzău:
Sava George: 13 de voturi pentru, 10 voturi anulate.
Privind desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „Ecogen Energy” S.A.
Buzău:
Halcu Emil: 13 voturi pentru, 10 voturi anulate.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, președintele ședinței, supune
atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea
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propunerilor de modificare a actului constitutiv al Societății Comerciale
”Compania de Apă” S.A. Buzău precum și împuternicirea domnului Sălcuțan
Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău în Adunarea generală a
acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău;
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Acest proiect de hotărâre a fost discutat în Comisia Juridică. Trebuie
prezentat opiniei publice exact așa cum a fost susținut de primarul
municipiului. Este o continuare a demersurilor Primăriei municipiului Buzău și
ale Consiliului Local pentru exercitarea atribuțiilor de acționar majoritar la
Compania de Apă. În campania electorală, atât liberalii cât și pesediștii au
solicitat măsuri extreme pentru Compania de Apă. Totul a pornit de la faptul
că prețul apei este mult prea mare.
Vreau să vă citesc un articol din statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) care coordonează Compania de Apă, și anume,
articolul patru, care precizează exact scopul acestei asociații: „Îmbunătățirea
serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condițiile unor tarife care să
respecte limitele de suportabilitate ale populației.” Este vorba de o dispoziție
legală. Toate semnalele ne arată că populația nu suportă aceste limite. În
calitate de acționari majoritari, Primăria și Consiliul Local, fac demersuri
pentru a rezolva această situație. Pentru problemele tehnice, de drept
administrativ și comercial, îl rog pe domnul Sălcuțan să ne facă o
argumentare pe scurt și la obiect.”
Domnul Sălcuțan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Domnule președinte, domnule primar, domnilor consilieri, aș vrea să
vă fac o scurtă informare referitore la mandatul meu, care a început în data
de 01 iulie 2016 și până acum. Este normal ca eu să vă informez, nu să
aflați din presă ce s-a întâmplat de la ultimele hotărâri adoptate în
unanimitate, până la cele care ar fi trebuit adoptate astăzi inclusiv cu votul
consilierilor, care, din păcate, au părăsit sala. Dacă vă aduceți aminte, în
data de 01 iulie 2016 s-a adoptat o hotărâre de modificare a Actului
constitutiv al Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, cu privire
la înlăturarea prevederilor din Actul constitutiv, care încalcă drepturile
acționarului majoritar. Această hotărâre are două caracteristici. În primul
rând, are un caracter de generalitate. A rămas de discutat în ședința de la
acel moment, ca după convocarea Adunării Generale să fie supusă aprobării
Consiliului Local forma concretă de modificare pe care să o vedem la actele
constitutive ale Companiei de Apă. Din păcate, deși a fost convocată în data
de 04 iulie 2016, Adunarea Generală a Companiei de Apă nu s-a întrunit nici
măcar până în ziua de astăzi. În data de 12 am solicitat și avizele de la ADI
cu privire la modificările pe care le propunem pentru a fi discutate de
acționari. Am făcut un proiect mai mult mediatic, plimbat prin cabinete
ministeriale sau guvernamentale. De ce? Acea hotărâre, ca și aceasta de
astăzi este un act administrativ intern. În drept, reprezintă de fapt exprimarea
voinței Consiliului Local (care este reprezentantul cetățenilor, al municipiului
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Buzău, al acționarului principal în Compania de Apă) și împuternicirea unei
persoane, care întâmplător sunt eu. Poate fi oricine altcineva. Mulți dintre
dumneavoastră, știți foarte bine că, pentru a se decide ceva într-o Adunare
Generală a unei societăți pe acțiuni, este nevoie ca persoana juridică, în
cazul nostru municipiul Buzău, să adopte prin forul său de conducere, forma
modificărilor pe care le solicită a fi făcute în acea societate. Acest act
administrativ de astăzi, ca și cel de data trecută, este un act administrativ
care nu poate fi atacat, deoarece nu produce niciun efect. Suntem în
septembrie, nu s-a întâmplat nimic la Compania de Apă, pentru că acel act
era doar un punct de plecare pentru a schimba ceva. Adunarea Generală nu
s-a întrunit, încălcându-se astfel, prevederile Legii 31/1990. Domnule
președinte, dacă îmi îngăduiți, m-aș referi și la punctul următor de pe
ordinea de zi.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Da, dacă cele două puncte au legătură.”
Domnul Sălcuțan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Consiliul de administrație al societății a încălcat grav prevederile
legale. Principala obligație pe care o are Consiliul de administrație într-o
Societate Comercială, este de a convoca Adunarea Generală la solicitarea
acționarilor care, separat sau împreună, dețin 5%. Noi, municipiul Buzău
deținem 75%. Aceasta este principala obligație ce a fost încălcată. Se află
consemnată și în Actul constitutiv al societății la articolul 13.1. Cu privire la
prima hotărâre de modificare, trebuie să precizez faptul că, tot ceea ce ați
găsit propus pentru a fi modificat în Actul constitutiv este urmarea discuțiilor
purtate în tot acest timp, plecând de pe 01 iulie 2016, cu instituțiile care pot
avea un cuvânt de spus în această problemă, și anume Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Fondurilor Europene și
reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Din păcate la ADI
suntem într-o situație asemănătoare. Sunt adrese care nu poartă semnătura
președintelui ADI, dar sunt făcute în numele acestei asociații. În mod normal,
în data de 09.09.2016 trebuia să fie ținută ADI, tocmai pentru a aviza formal
modificările pe care noi urmează să le discutăm în Adunarea Generală.
Acesta este forul care va modifica efectiv Actul constitutiv al Companiei de
Apă, și nu hotărârile pe care le veți lua dumneavoastră astăzi. Acestea
privesc doar exprimarea voinței municipiului Buzău, în calitate de acționar
majoritar, în ceea ce privește activitatea societății și respectiv, modificarea
actelor constitutive ale acesteia.”
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Discutăm astăzi proiectele de hotărâre prin care delegăm o persoană
să ne reprezinte sub două aspecte. În primul rând, să solicite Instanței de
Contencios Administrativ, conform Legii 31/1990, convocarea Adunării
Generale pentru Compania de Apă, iar pentru aceasta domnul avocat
Sălcuțan trebuie să aibă un mandat special care se dă prin hotărâre. Odată
convocată, domnului Sălcuțan îi trebuie alt mandat care să solicite revocarea
din funcție a Consiliului de administrație și a administratorului general pe
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motivele invocate. Principalul motiv este refuzul convocării Adunării
Generale. Toate celelalte modificări ale statutului se iau de către acționar.
Noi l-am mandatat pe domnul Sălcuțan să propună modificarea. Convocarea
Adunării Generale o decide sau nu Tribunalul de Contencios Administrativ.
Modificările statutului se pot face de către acționar. Avantajul nostru este că
suntem acționar majoritar. Celelalte măsuri vor fi dispuse doar cu avizul ADI.
Nu avem nicio problemă din acest punct de vedere, contrar a ceea ce s-a
precizat în mass-media. Nu văd ce acte de corupție constituie aceste
hotărâri de Consiliu Local.”
Domnul Sălcuțan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Vreau să vă asigur că am respectat condițiile legale. Am notat toate
prevederile legale care au fost încălcate de către administratorii societății,
respectându-le la rândul nostru în demersul pe care l-am făcut.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, președintele ședinței, supune
atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind propunerea de
revocare a mandatului administratorului Societății Comerciale "Compania de
Apă” S.A. Buzău și numirea provizorie de noi administratori, până la
momentul alegerii unora conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă precum și împuternicirea domnului
Sălcuțan Alexandru Lucian să ducă la îndeplinire hotărârea de revocare a
mandatului administratorului acestei societăți și de numire provizorie de noi
administratori, până la momentul alegerii unora conform Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
Domnul Sălcuțan Alexandru Lucian, avocat în cadrul Baroului Buzău:
„Aș vrea să fac o precizare referitoare la numire. Au fost propuneri cu
privire la desemnarea unor persoane. În cazul nostru, nu putem desemna
anumite persoane care să fie administratorii Companiei de Apă. Nu putem
face aceasta nici măcar între momentul revocării și cel al numirii acestora, în
conformitate cu dispozițiile legii menționate a guvernanței corporative.
Trebuie să fie o decizie care se va lua în Adunarea Generală a Acționarilor.
Aceștia pot propune, ADI poate propune, inclusiv acești administratori
interimari. În paralel cu desemnarea unor administratori interimari se
derulează o procedură stabilită de lege, de desemnarea unor administratori
pe un mandat de 4 ani. Este o procedură bine stabilită de lege, publică,
transparentă care permite tuturor părților să propună candidați pentru
această funcție de administrator conform dispozițiilor Legilor 31/1990,
51/2006, O.U.G. 109/2011 a guvernanței corporative.”
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Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13
voturi pentru.

XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, președintele ședinței, supune
atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind modificarea parţială a
H.C.L.M. nr. 114/01 iulie 2016 pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
al Municipiului Buzău;
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„ Avem vot secret. Se vor distribui buletinele de vot”.
Domnul Sava George, inspector cu atribuții delegate de secretar:
„L-am desemnat pe domnul consilier Vasile Murguleţ în locul domnului
viceprimar Apostu Ionuţ - Sorin, datorită unei incompatibilităţi, prin care
domnul viceprimar propunea candidaţii pentru comisia din care făcea parte.
Pentru a înlătura orice suspiciune în acest sens, am considerat corect şi
legal să facem această înlocuire.”
Domnul consilier Lambru Daniel, membru al comisiei de validare,
anunţă rezultatul votului secret privind modificarea parţială a H.C.L.M. nr.
114/01 iulie 2016 pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Buzău:
Murguleţ Vasile: 13 voturi pentru, 10 voturi anulate.
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 13
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Florescu Constantin, președintele ședinței, supune
atenției domnilor consilieri proiectul de hotărâre privind prezentarea
Informării nr. 4259/2016 a Societății Comerciale “Trans - Bus“ S.A. Buzău,
înregistrată la Primăria Buzău sub nr. 17.921/2016 cu privire la realizarea
indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul nr. 3766/2016 și
contractul de performanță nr. 5718/2007, pentru perioada 01.01.9

31.07.2016.
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele şedinţei:
„Informarea Societății Comerciale “Trans - Bus“ S.A. Buzău nu se
votează, se ia doar act că v-am adus la cunoştinţă această informare. ”
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
În încheiere, domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele
şedinţei, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două)
exemplare, spre cele legale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier Florescu Constantin

INSPECTOR CU ATRIBUŢII
DELEGATE DE
SECRETAR,
Sava George
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