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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

Nr. 2055/72/31.03.2022 

 

PROCES VERBAL  
 

Încheiat azi 31 martie 2022, cu ocazia desfășurării ședinţe ordinare a Consiliului Local al comunei  Balșa, 

judeţul Hunedoara.  

Consiliul Local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara a fost convocat în ședință ordinară cu respectarea 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În urma apelului nominal efectuat de către secretarul comunei s-a constatat că la lucrările şedinţei au 

participat 8 consilieri locali din cei 9 consilieri care este componenţa Consiliul Local al comunei Balşa, 

lipsind domnul consilier Moga Cristinel-Petru, precum și 4 delegați sătești din totalul de 5 delegați care 

reprezintă satele din cadrul cărora nu au fost aleși consilieri locali, lipsind doamna delegat Tomesc Olivia-

Simona. 

 La lucrările şedinţei a participat domnul Jude Traian Felician – primarul comunei inițiatorul proiectelor 

de hotărâre, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei și domnul Căvăcian Mihai-Alin – 

consilier Primăria comunei Balșa. 

Participarea persoanelor la ședința Consiliului Local s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în ceea 

ce privește răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, respectiv purtarea de măști, dezinfecție a mâinilor 

cu biocid (alcool sanitar) și distanțare socială între persoanele participante de peste 1,5 m. 

Domnul Tătulea Silviu-Petru, secretarul general comunei Balşa, supune atenţiei consilierilor locali faptul 

că, consilierul local care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are 

un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, nu poate lua parte la deliberare şi la 

adoptarea hotărârilor. 

Domnul Jude Traian Felician-primarul comunei, propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de 

hotărâre, ca urmare a necesității inregistrării unor terenuri în cartea funciară, care nu suportă amânare, 

reprezentând o urgență pentru derularea unor proiecte de construcții, după cum urmează: 

- Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 18/30.03.2022 privind însușirea documentațiilor cadastrale 

referitoare la bunurile imobile având destinația de terenuri intravilane care aparţin comunei Balșa și 

constatarea situației juridice a acestora; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

Consilierii locali, cu vot unanim, aprobă să fie suplimentată ordinea de zi cu proiectul propus de primarul 

comunei Balșa.  

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă, supune la vot ordinea de zi după cum 

urmează:  

1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare; 

2. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 11/03.02.2022, privind aprobarea prețului pentru vânzarea 

directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, proprietate 

publică a comunei Balșa, pe anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 12/03.02.2022, privind aprobarea volumului de masă 

lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

mailto:primaria.balsa@yahoo.com


 2 

4. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 3/12.01.2022, privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor al comunei Balşa; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

5. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 16/17.03.2022, privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Balșa nr. 16/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al 

Comunei Balşa, pentru anul 2022;   

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

6. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 17/17.03.2022, privind rectificarea bugetului local al 

comunei Balşa, pe anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

7. - Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 18/30.03.2022 privind însușirea documentațiilor 

cadastrale referitoare la bunurile imobile având destinația de terenuri intravilane care aparţin comunei Balșa 

și constatarea situației juridice a acestora; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

8. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

9. Diverse.  

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul domnului Tătulea Silviu-

Petru, secretarul general al comunei Balşa de a supune spre aprobare Procesul Verbal al şedinţei din data de 

28.02.2022, pus la dispoziţia consilierilor înainte de începerea şedinţei. Supus la vot acesta este votat în 

unanimitate de voturi cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi, ne mai făcându-se 

modificări față de cele prezentate inițial. Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă 

din data de 28.02.2022, a semnat, după întocmire, procesul verbal al sedinţei respective împreună cu domnul 

Tătulea Silviu-Petru, secretarul general al comunei.  

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 2 

al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea prețului pentru 

vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, 

proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2022, se prezintă Raportul Compartimentului agricol, urbanism, 

amenajarea teritoriului și urbanism și achiziții publice, dându-se în continuare cuvântul domnului consilier 

Toma Simion spre a prezenta Avizul comisiei de specialitate nr. 1, pentru: agricultură, activităţi economico 

– financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din cadrul Consiliului 

local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre: 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Toma Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, propunând 

ca prețul de vânzare directă a lemnului atât la rășinoase cât și la foioase să fie cu ceva mai mare ca și prețul 

stabilit în anul 2021, cu excepția lemnului de foc diverse foioase tari pentru care propune creșterea prețului 

la 140 lei m.c. la drum auto.  

2. Domnul consilier Murg Roman propune ca prețul de vânzare directă a lemnului atât la 

rășinoase cât și la foioase să fie mai mare ca și prețul stabilit în anul 2021, cu excepția lemnului de foc diverse 

foioase tari pentru care propune creșterea prețului la 80 lei m.c. fasonat la cioată și 140 lei pentru lemnul din 

rampă, la căi de transport. 

Se supun la vot propunerile, cu un număr de 8 voturi pentru, prețurile astfel stabilite sunt 

următoarele:  

Preturi vânzare directă a lemnului in faza ‚,,fasonat la cioată„ pentru anul 2022: UAT BALSA 

Nr.crt. OS Sebes 2022 
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Sortiment/Specia sau 

grupa de specii 

Pana la 34 cm la capatul gros 

(G 2, 3, M 1, 2, S), lei/mc, fara 

TVA 

Peste 34 cm la capatul 

subtire (G 1) lei/mc, fara 

TVA 

 

 
 

RASINOASE  

1 L.lucru Mo + Br + La 120 170 
 

2 L.lucru Pin 70 120  

3 L.lucru Du 100 150  

    Pana la 40 cm la capatul gros 

(G 2, M 1, 2, 3, S), lei/mc, fara 

TVA 

Peste 40 cm la capatul 

subtire (G 1), lei/mc, fara 

TVA 

 

     

     

FOIOASE  

4 L.lucru Fag 120 150  

5 L.lucru stejar, gorun 190 220  

6 L.lucru Ce, ulm 120 150  

7 L.lucru Ca 120 150  

8 L.lucru paltin, frasin 190 220  

9 L.lucru Ju 90 120  

10 L.lucru Ci 200 230  

11 L.lucru Sc 180 210  

12 L.lucru Me 110 140  

13 L.lucru Pl.t, Sa.c 100 130  

14 L.lucru tei 120 150  

15 L.lucru anini 100 130  

16 L.lucru alte DT 120 150  

17 L.lucru alte DM 80 110  

18 Lemn foc rasinoase 40  

19 Lemn foc div.foioase tari 80  

20 Lemn foc div.foioase moi 40  

 La preturile de mai sus se adauga TVA in conditiile legii.  
 

Preturi vanzare directa a lemnului in faza ''fasonat la cai de transport cu caracter 

permanent" pentru  anul 2022 UAT BALSA 

Nr.crt. 
Sortiment/Specia sau grupa de 

specii 

OS Sebes 2022 
 

Pana la 34 cm la capatul 

gros (G 2, 3, M 1, 2, S), 

lei/mc, fara TVA 

Peste 34 cm la 

capatul subtire (G 1) 

lei/mc, fara TVA 

 

 
 

RASINOASE  

1 L.lucru Mo + Br + La 180 230  

2 L.lucru Pin 130 180  

3 L.lucru Du 160 210  

    Pana la 40 cm la capatul 

gros (G 2, M 1, 2, 3, S), 

lei/mc, fara TVA 

Peste 40 cm la 

capatul subtire (G 1), 

lei/mc, fara TVA 

 

     

     

FOIOASE  

4 L.lucru Fag 180 210  

5 L.lucru stejar, gorun 250 280  

6 L.lucru Ce, ulm 180 210  
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7 L.lucru Ca 180 210  

8 L.lucru paltin, frasin 250 280  

9 L.lucru Ju 150 180  

10 L.lucru Ci 260 290  

11 L.lucru Sc 220 250  

12 L.lucru Me 170 200  

13 L.lucru Pl.t, Sa.c 160 190  

14 L.lucru tei 180 210  

15 L.lucru anini 160 190  

16 L.lucru alte DT 180 210  

17 L.lucru alte DM 140 170  

18 Lemn foc rasinoase 100  

19 Lemn foc div.foioase tari 140  

20 Lemn foc div.foioase moi 100  

 La preturile de mai sus se adauga TVAin conditiile legii. 
 

 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 8 

voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 18/2022 a fost adoptată. 

 Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 3 

al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind privind aprobarea volumului 

de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 

2022, se prezintă Raportul Compartimentului agricol, urbanism, amenajarea teritoriului și urbanism și 

achiziții publice, dându-se în continuare cuvântul domnului consilier Toma Simion spre a prezenta Avizul 

comisiei de specialitate nr. 1, pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din cadrul Consiliului local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Meteșan Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea volumului 

de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 

2022, ținându-se cont de faptul că pentru a se exploata  materialul lemnos din pădurea comunei Balşa este 

necesar a se stabili cantitatea maximă care se poate recolta în anul 2022, pe baza amenajamentului silvic 

realizat la fondul forestier al comunei noastre. 

2. Domnul consilier Toma Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată, precizând 

că este nevoie de aprobarea cantităţii maxime a masei lemnoase care se poate recolta din fondul forestier al 

comunei Balşa în anul 2022, atât în vederea vânzării către persoane fizice sau juridice cât şi pentru consumul 

propriu al instituţiilor care funcţionează pe raza comunei Balşa. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  
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Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 8 

voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 19/2022 a fost adoptată. 

 Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 4 

al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa, se prezintă Raportul viceprimarului comunei, prezentându-

se în continuare, de către domnul consilier Murg Roman, Avizul comisiei de specialitate nr. 3: activităţi 

social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

1.  Domnul consilier Meteșan Simion, este de acord cu proiectul prezentat, având în vedere faptul că în 

ultima perioadă s-au produs mai multe fenomene naturale, respectiv inundaţii ale satelor comunei, iar prin 

proiectul respectiv se preconizează conştientizarea cetăţenilor şi prevenirea producerii şi diminuarea 

efectelor acestor fenomene naturale care se pot produce în orice moment.  

2. Domnul consilier Pasc Gheorghe, este de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa, prin adoptarea acestui proiect și punerea lui în practică, 

se pot limita efectele produse de fenomenele naturale de pe cuprinsul comunei, respectiv printr-o cunoaştere 

mai amplă a fenomenelor naturale efectele produse de către  acestea pot fi mai mici. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 8 

voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 20/2022 a fost adoptată. 

 Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 5 

al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Balșa nr. 16/2022 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice 

al Comunei Balşa, pentru anul 2022, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei prezintă 

Raportul întocmit în acest sens, în continuare domnul consilier Toma Simion prezinta Avizul comisiei de 

specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

muncă, familie și protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Stănculesc Nicolae-Ciprian, este de acord cu proiectul de hotărâre, apreciind faptul 

că, aprobarea proiectului de hotărâre este necesar în vederea desfăşurării în condiţii bune și în limitele 

bugetului local aprobat aşa cum este prevăzut de legislația în domeniu a achiziţiilor publice care se vor 

concretiza de-a lungul anului 2022, modificarea anexei la HCL nr.16/2022 nu modifică conținutul hotărârii 

aprobate anterior. 

2. Domnul consilier Murg Roman, este de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată, 

specificând, în special, că ar fi prioritară continuarea lucrărilor la drumurile comunale, în special a drumurilor 
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din satele Mada și Stăuini, precizând mai departe că achiziţiile prezentate în proiect, şi care urmează a fi 

realizate pe anul in curs, se vor realiza cu încadrarea în limita bugetului local disponibil. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 8 

voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 21/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 6 

al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

al comunei Balşa, pe anul 2022, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei prezintă 

Raportul compartimentului de resort întocmit în acest sens, în continuare domnul consilier Toma Simion 

prezinta Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism, muncă, familie și protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al 

comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Pasc Gheorghe, este de acord cu proiectul de hotărâre spunând că din suma primită 

cu destinație se vor putea face plățile persoanelor vulnerabile din comuna Balșa, care au depus cererea  pe 

parcursul iernii 2021-2022, solicitând ajutor pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece 2021-2022. 

2. Domnul consilier Țăndău Nicolae, este de acord cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al comunei Balşa, pe anul 2022, cu specificația că, este necesar ca să fie aprobată rectificarea bugetului 

local al comunei Balșa, cu sumele primite putându-se face plăți pentru pentru încălzirea locuințelor și a 

stimulentului pentru energie, persoanelor cu venituri reduse care trăiesc și locuiesc pe teritoriul comunei 

Balșa. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 8 

voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 22/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 7 

al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind însușirea documentațiilor 

cadastrale referitoare la bunurile imobile având destinația de terenuri intravilane care aparţin comunei Balșa 

și constatarea situației juridice a acestora, secretarul general al comunei prezintă Raportul compartimentului 

de resort întocmit în acest sens, dându-se în continuare cuvântul domnului consilier Toma Simion spre a 

prezenta Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din cadrul Consiliului local al 

comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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1. Domnul consilier Toma Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre, știut fiind faptul că terenurile 

pe care se intenționează să se facă investiții este necesar să fie intabulate în Cartea funciară pentru buna 

derulare și finalizare a proiectelor respective. 

2. Domnul consilier Cristea Ioan, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, înscrierea bunurilor 

imobile în cartea funciară este obligatorie mai ales dacă urmează să fie construite cladiri pe terenurile din 

centrul comunei Balșa, în perioada următoare.  

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 8 voturi pentru din totalul 

de 8 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 23/2022 a fost adoptată. 

Diverse:.................. 

 

       Ne mai fiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se declară închise lucrările şedinţei de azi.  

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                      Secretar general, 

    Țăndău Cosmin-Nicolae                          Jr. Tătulea Silviu-Petru   


