
Proces verbal 

Incheiat azi 08.01.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in 

unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului 

local al sectiunii de dezvoltare pe anul 2014; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor in comuna Ciceu-Giurgesti pe anul 2015; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local 

in vederea aplicarii art. 6 din legea nr. 416/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

4. Diverse. 

Domnul viceprimar avand in vedere adresa nr. 3/06.01.2015 de la A.D.I – 

deseuri B-N propune adaugarea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate – revizia 2014 si Indicatorii tehnico-economici, 

revizia 2014 a proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in 

judetul Bistrita-Nasaud CCI nr. 2007 RO 161 PR 013 SMIS – CSNR 1385. 

Supusa la vot ordinea de zi suplimentara este votata in unanimitate. 

Domnul primar ureaza La multi ani si multa putere de munca in anul 2015, 

multumind pentru colaborarea din anul 2014. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi doamna presedinte de sedinta da citire 

proiectului. 

Domnul primar da unele explicatii cu privire la primul proiect supus la vot 

este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi este citit, supus la vot si votat in 

unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi doamna presedinte da citire proiectului 

de hotarare. 

Domnii consilieri transmit problema incalzirii scolii din Ciceu-Giurgesti 

unde este foarte frig se plang atat elevii cat si profesorii. 



Domnul Danciu intreaba ce masuratori s-au facut la Dumnbraveni, domnul 

viceprimar spune sa s-au facut ridicari topo asfaltare ulite laterale. 

Supus la vot punctul 3 este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi – proiect adaugat. 

Domnul viceprimar da citire acestui proiect de hotarare si explica Consiliului 

Local despre acest proiect mare la nivel de judet care s-a finalizat cu constructia 

gropii ecologice de la Tarpiu, unde se transporta toate deseurile menajere. Supus la 

vot proiectul de hotarare. 

Consilierii intreaba despre ajutoarele de la UE. 

Raspunsul este ca se vor primi in perioada urmatoare. 

Doamna Ilincas spune sa se faca curatenie in comuna pe santuri, pe vale, iar 

cei care sunt prinsi ca arunca gunoaie sa fie amendati. 

Domnul Manzat  sa fie curatat drumul de la iesirea din Ciceu-Giurgesti spre 

Dumbraveni. 

Nemaifiind probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 10.02.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 

3 luni; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2015; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2015; 

4. Proiect de hotarare privins aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru 

anul 2015 la nivelul Primariei comunei Ciceu-Giurgesti; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2015-2016; 

6. Diverse. 

In continuare domnul viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu inca 3 proiecte 

care necesita urgentare. 

- Proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii mandatului special viceprimarului 

sa voteze si sa semneze pe seama in numele comunei Ciceu-Giurgesti adoptarea 

hotararii privind aprobarea cotizatiei pe anul 2015 in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor in judetul Bistrita-Nasaud; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea incredintarea mandatului special viceprimarului 

sa voteze si sa semneze pe seama si in numele comunei Ciceu-Giurgesti adoptarea 

hotararii privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2015 in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Inr=tercomunitara pentru servicii de Alimentare cu Apa de Canalizare in 

judetul Bistrita-Nasaud; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 78 mc masa 

lemnoasa (esenta rasinos) din padurea proprietatea comunei Ciceu-Giurgesti. 

Supusa la vot suplimentarea ordinii de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Se propune presedinte de sedinta domnul Mican 

Vasile-Tihon, votat in unanimitate. 

Se trece la proiectul de buget. Domnul viceprimar explica Consiliului Local modul de 

primire a sumelor bugetare direct de la Guvern conform noii legi a bugetului de stat pe 2015. 

Explica in continuare proiectele propuse: 

- Canalizare Ciceu-Giurgesti S.F. – 50 mii lei; 

- Modernizare strazi in comuna Ciceu-Giurgesti – S.F. 50 mii lei; 

- Parc si baza sportiva – 30 mii lei S.F.; 



- Asfaltare ulite laterale Ciceu-Giurgesti – proiect semnat, sunt sperante ca se vor primi 

suma de bani – 50 mii lei consultanta; 

- Electrificare grup case rommi; 

- din bugetul local: reparatii curente dispensar uman – proiect 125.000; 

- reparatii camin cultural Dumbraveni –60 mii lei – 10 mii aeroterme, 50 mii zugravit si 

instalatii electrice; 

- reparatii curente vestiar fotbal – 50 mii lei; 

- adresa politie pentru montare in centrul comunei – 20 mii lei; 

- achizitii peimarie magazinului Dumbraveni – 50 mii lei; 

- mai aduce in discutie construirea unui carut din remorca primariei sa fie taiata in doua 

sa fie efectuate; 

- cheltuieli cu drumurile 0 50 mii lei; 

Doamna contabila explica detaliat fiecare capitol. 

- Cheltuieli materiale-servicii – intretinerea primariei; 

- Invatamant – cheltuieli cu intretinerea; 

- Reparatii dispensar; 

- Sustinerea cultelor. 

In continuare doamna contabila continua cu toate detaliile conform proiectului. 

Domnul viceprimar in legatura cu Valea Podului mai sunt unele detalii suplimentare. Mai 

aduce in discutii cazul de electrificare grup rommi Consiliul local este de acord sa fie ajutate 

acele familii de rommi, dar exista unele probleme cu terenul unde si-au ridicat casele, este teren 

de la Composesoratul Obstea Ciceului dat printr-o hotarare a Composesoratului. Referitor la 

cazut Tarnita gheorghe, suprafata de padure este intrebat Consiliul Local daca se cunoaste ca 

cineva din Ciceu-Giurgesti sa stie de acea suprafata de padure a domnului tarnita, Din Consiliul 

Local nu stie nimeni de aceasta suprafata de padure, nu s-a auzit din batrani. Sunt mai multe 

persoane cu numele de Tarnita V. Costan in acele tabele de la Arhiva dar nu poare prezenta 

extras CF. 

In continuare domnul viceprimar da citire cererilor de la biserici: 

1. Biserica Ortodoxa Ciceu-Giurgesti – 500 mii lei, cererea nr. 388/10.02.2015 – lucrari 

acoperis si exterior; 

2. Cererea nr. 301/009.02.2015 Biserica Ortodoxa Dumbraveni – 15 mii lei lucrari 

pavare trotuare Biserica si Casa Parohiala imprejmuire; 

3. Biserica Baptista Ciceu-Giurgesti – 10 mii lei lucrari de izolatii exterioare - cerere nr. 

3211/30.10.2014; 

4. Biserica Baptista Dumbraveni – lucrari anexe biserica cerere 343/10.02.2015 

5. Biserica Penticostala Ciceu Giurgesti – 10 mii lei – pentru banci, toaleta, zugravita, 

incalzire cererea nr. 69/12.11.2014. 

Domnul Danciu – spune ca necesitati sunt multe si la culte si trebuie luate lucrarile 

majore si de stricta necesitate. 

Domnul Niste -  intreaba la Biserica Ciceu-Giurgesti Ortodoxa suma este si pentru 

manopera  sau nu. 



Domnul Nastase propune ca suma de 5 mii sa fie luata de la Dispensar si sa fie data la 

Biserica penticostala. Ciceu-Giurgesti. 

 

Biserica Ortodoxa Ciceu-Giurgesti – 50 mii lei 

Biserica Ortodoxa Dumbraveni –      15 mii lei 

Biserica Baptista Ciceu-Giurgesti –   10 mii lei 

Biserica Baptista Dumbraveni -           5 mii lei   

       90 mii lei 

 Domnul Iuga in legatura cu magazinul de la Dumbraveni spune ca mai bine ar fi ca 

magazinul sa fie vandut la particulari sa fie impusa o curatenie. 

Domnul viceprimar spune ca doreste sa achizitioneze aceasta cladire pentru viitor pentru 

dezvoltarea turismului. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate de consilieri. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, este supus la vot si votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, supus la vot si votat in unanimitate. 

Se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi. 

Proiect de hotarare privind aprobarea unei mase lemnoase de 78 mc esenta rasinos din 

padurea comunala Ciceu-Giurgesti; la un pret de 80 lei/mc cate 5 mc/familie. 

Domnul viceprimar informeaza Consiliul Local ca se vor marca lemne de foc pentru 

populatie, numarul total de 350 mc fag 

- Dealul Tisii – 130 mc; 

- Dosul Salhatului – 130 mc; 

- Dosul Gruietului – 50 mc; 

- Dosul muncelului – 50 mc; 

- Valea Horghii – 40 mc; 

Supus la vot proiectul pe 78 mc esenta rasinos. 

Referitor la marcarea lemnului de foc (fag) Consiliul Local este de acord cu marcarea 

cantitatilor propuse ulterior prin H.C.L. se va stabili pretul de vanzare. 

Se trece la punctul adaugat Proiect cotizatie A.D.I in suma de 9 mii lei. Supus la vot este 

votat in unanimitate. 

Diverse. 

Cerere nr.284/05.02.2015 – de la Politia Ciceu-Giurgesti pentru camere supraveghere 

comuna. Cerere rezolvata la buget. 

In continuare domnul viceprimar prezinta Consiliului Local cereri ale cetatenilor din 

Ciceu-Giurgesti care au terenuri la Belciugata – unde s-a exploatat masa lemnoasa de ocolul 

Silvic si s-au distrus terenurile. Urmatorii cetateni au facut cererile: 

Nastase Vasile nr.14; Clapa Constantin – Bistrita; Nastase Maria nr.77; Pop Anica – 

Bistrita; Pop Gheorghe nr.189; Tarnita Constantin nr. 188. Se va lua legatura cu Postul de Politie 

si Ocolul Silvic Beclean. 



Cerere nr. 101/15.01.2015 Isai Marius Gheorghe – Cluj-Napoca – deschidere pozitie 8A 

gradina, Consiliul Local este de acord. 

Cerere Banabic Ionel ciceu Giurgesti nr. 8 – compensare teren distrus de drumuri 

efectuate in Zapodii schimb cu alt teren din domeniul Primariei. Consiliul local spune ca nu 

exista baze legale pentru asemenea schimburi de terenuri din domeniul public al Primariei. 

Domnul Danciu – in legatura cu exploatarea masei lemnoase din localitatea Dumbraveni 

sa fie legala. 

Domnul viceprimar aduce in discutie achizitionarea de suporti metalici pentru mese 

camine culturale. Consiliul Local este de acord pentru 50 mese la camine. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentu proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.03.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in 

unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

Domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea programului de masuri pentru 

stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, 

Primariei, Institutiilor publice, Agentilor economici si cetatenilor pentru 

buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si 

infrumusetarea localitatilor comunei Ciceu-Giurgesti in anul 2015; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru 

inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor, la nivelul comunei Ciceu-

Giurgesti, care nu se supun inmatricularii; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea bunurilor serviciilor publice si locul 

in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii; 

4. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarari este nevoie de majoritatea 

consilierilor locali in functie vot ,,pentru’’. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Presedintele de sedinta da citire acestui 

proiect de hortarare si a anexei. 

Domnul Niste intreaba unele probleme legate de proiect. 

Raspunsul viceprimarului este ca toate aceste actiuni si contraventii se aplica 

conform O.G. nr. 21/2002. 

Domnul Danciu – referitor la tractoarele care fac munci agricole, araturi etc. 

sa-si curete rotile cand ies de la ogor. 

Domnul Iuga Gheorghe – montarea de tablite intrare si iesire din comuna si 

localitati. Domnul viceprimar spune ca se va rezolva. 

Domnul Niste in legatura cu varuirea pomilor si stalpilor din comuna, 

raspunsul este ca se va face o actiune de curatenie inainte de sarbatorile de Paste. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 



In continuare domnul viceprimar prezinta Consiliului Local o adresa catre 

Drumurile judetene Bistrita-Nasaud pentru repararea DJ 170 Ciceu-Giurgesti – 

Petru Rares. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Se da citire acestui proiect dupa unele discutii se supune la vot si este votat 

in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Dupa citirea acestuia si unele discutii se 

supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 

 

Cereri: Pintea Constantin nr.225 – cerere 161/23.01.2015 solicita inchirierea 

terenului Podul Canciului pentru pasunat. 

Se vot respecta prevederile legale, se va afisa la afisierul primariei de doua 

ori, daca vor fi mai multe cereri se va organiza licitatie daca nu dupa 2 termene de 

afisari se va inchiria terenul. 

Domnul viceprimar aduce in discutie adresa catre numitul Moldovan Mihai  

Chiuiesti – sa-si reglementeze problemele cu pasunatul pe terenul comunei Ciceu-

Giurgesti. 

Mai aduce in discutie ,,Fagetul’’ unde se poate inchiria de persoanele fizice 

la persoanele care detin animale. 

In legatura cu exploatarea de la Belciugata se va incerca rezolvarea 

problemei cu autoritatile implicate. 

Prezinta cereri ale cetatenilor din Ciceu-Giurgesti care solicita material 

lemnos rasinos, Consiliul Local este de acord cu marcarea a inca 50 mc material 

lemnos rasinos. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 29.04.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

Domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind acordul de aderare a comunei Ciceu-Giurgesti, 

jud. Bistrita-Nasaud la Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor; 

2. Priect de hotarare privind plata cotizatiei anuale a comunei Ciceu-

Giurgesti catre filiala judeteana Bistrita-nasaud a Asociatiei Comunelor 

di Romania; 

3. Diverse. 

 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi - Proiect de hotarare privind acordul de 

aderare a comunei Ciceu-Giurgesti, jud. Bistrita-Nasaud la Asociatia Parteneriat 

GAL Tinutul Haiducilor. 

Presedintele de sedinta da citire acestui proiect de hotarare. 

Domnul iuga Vasile explica pe larg insemnatatea acestei hotarari si 

deasemenea beneficiile care le avem in urma adoptarii acestei hotarari. 

Domnul Danciu Ioan explica insemnatatea si denumirea acestei Asociatii – 

Tinutul haiducilor si explica istoricul acestei denumiri – Tinutul Haiducilor – care 

vine de la Pintea Viteazul. 

In continuare vorbeste despre existenta in trecut a unor ??? care ar fi bine pe 

viitor sa fie restaurate. 

Intreaba daca in aceasta Asociatie sunt cuprinse toate comunele care apartin 

acestui Tinut al Haiducilor sau sunt cuprinse alte comune (pe campie) care defapt 

nu ar avea ce cauta in aceasta Asociatie. 

Domnul Iuga Vasile explica aceasta situatie si deasemenea spune ca, cu cat 

sunt prinse mai multe comune cu atat punctajul este mai mare si sansele de a obtine 

fonduri este mai mare. 

Supus la vot proiectul de hotarare de la punctul 1 este votat in unanimitate. 



Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare privind plata 

cotizatiei anuale a comunei Ciceu-Giurgesti catre filiala judeteana Bistrita-nasaud a 

Asociatiei Comunelor di Romania. 

Supus la vot proiectul de hotarare de la punctul 2 al ordinii de zi este votata 

in unanimitate. 

Punctul 3 al ordinii de zi Diverse. 

Domnul Iuga Vasile – viceprimar, lamureste unele probleme intalnite la 

cetateni la depunerea cererilor pentru subventuii pamant la APIA. 

Domnul Clapa Adrian – cere unele detalii referitor la stabilirea blocurilor si 

deasemenea a tarlalelor pe harta. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 11.05.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului 

de producator agricol  si a carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol prevazute in anul 2015; 

2. Diverse. 

 

Inainte de inceperea sedintei se propune alegerea unui nou presedinte de 

sedinta deoarece constata ca a expirat perioada de 3 luni a fostului presedinte de 

sedinta. 

Se propune presedinte de sedinta domnul Iuga Gheorghe care este votat in 

unanimitate. 

SE TRECE LA PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI. Se da citire acestui 

proiect. 

Domnul viceprimar explica detaliat importanta acestor taxe, toate 

tranzactiile sau animalele sau produsele agricole care se vor plati de tori cei care 

fac aceste miscari. 

In continuare domnul viceprimar da explicatii despre depunerea cererilo la 

APIA, consilierii locali sa informeze cetatenii sa respecte programarile facute de 

Primarie si APIA. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. Domnul vicepriamr informeaza Consiliul Local 

ca s-au primit 300 mii lei la priectul ,,Asfaltare ulite laterale Ciceu-Giurgesti’’ si 

intreaba Consiliul Local unde sa inceapa lucrarea. Explica Consiliului Local ca s-

au facut cheltuieli din bugetul local circa 400 mii lei, iar restul de bani pana la 40 

miliarde se platesc prin bani de la Guvern. 

Domnul Iuga Gheorghe intreaba despre reparatii la drumurile de hotar, 

domnul viceprimar explica ca se vor face demersuri pentru asemenea reparatii, in 



continuare prezinta Consiliului Local oferta pentru tablite de intrare-iesire din 

localitati. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 29.05.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti. Mai propune adaugarea 

pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind exploatarii unei cantitati 

de 347 mc masa lemnoasa din padurea comunala. 

Supusa la vot ordinea de zi modificata este aprobata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect de pe ordinea de zi. 

Domnul viceprimar intreaba Consiliul Local unde sa inceapa lucrarea, 

urmeaza discutii despre ulitele laterale, care ar trebui inceputa, sa se ia masuri 

pentru balastrarea tuturor ulitelor laterale. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat un unanimitate. 

Se trece la punctu 2 al ordinii de zi, se da citire acestui proiect urmand 

discutii. Dupa unele discutii se supune la vot proiectul in forma propusa care este 

votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. 

Domnul Iuga Gheorghe – curatirea marginilor drumurilor comunale. 

Doamna Ilincas Reghina – aduce in discutie strada de la nr. 8 inspre vale, 

daca este prinsa in domeniul public, aceasta strada este prinsa in domeniul public. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 29.06.2015 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind abrogarea art.2 la H.C.L. Ciceu-Giurgesti 

nr.19/2015 pentru aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de 

producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol percepute in anul 2015; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului 

de venituri si cheltuieli la finele anului 2014; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru 

unitatile de cult de pe raza comunei Ciceu-Giurgesti apartinand cultelor 

religioase recunoscute in Romania; 

4. Diverse. 

 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la ordinea de zi, presedintele de sedinta da citire primului proiect de 

hotarare. Domnul secretar indormeaza Consiliul Local despre adresa de la Institutia 

Prefectului prin care se elimina viza pusa pe atestatele de producator. Supus la vot 

– unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, domnul presedinte de sedinta da citire 

acestui proiect de hotarare. Supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, se da citire acestui proiect de hotarare. 

Domnul Niste intreaba unele detalii din avizul atasat de Biserica Ortodoxa, 

explicatia domnului viceprimar este ca sunt diverse detalii tehnice care sunt 

prevazute de proiectanti; lucrarea de la Biserica ortodoxa Ciceu-Giurgesti este o 

lucrare conform proiectului , cu toate avizele si autorizatiile prevazute de lege. 

Supus la vot proiectul este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 



Domnul Danciu Ioan – spune sa se rezolve problema cu autorizarea 

partizilor de lemne sa poata fi repartizate cetatenilor. Mai aduce in discutie 

curatirea curtii Caminului Cultural Dumbraveniprin cositul ierbii. 

Domnul viceprimar spune ca aceste probleme se vor rezolva. 

Domnul Niste – aduce in discutie DJ catre Negrilesti pentru curatirea 

imprejurul podului, toaletarea arborilor din jurul podului. 

Referitor la asfaltarea ulitelor laterale Dumbraveni domnul viceprimar 

informeaza Consiliul Local ca este o discutie la acest proiect unde  este in stadiu de 

fezabilitate, proiectul se incadreaza din 80 pct. 50 pct. Si a trebuit infiintata o firma 

de asociere  (A.D.I.) – s-a luat legatura cu Primaria Chiuiesti pentru vizualizarea in 

teren a drumului catre Chiuiesti si completarea proiectului de strazi laterale 

Dumbraveni cu acesta completare de drum catre Chiuiesti. 

Domnul Iuga Gheorghe – aduce in discutie repararea bustului Petru-Rares 

din curtea scolii Generale Ciceu-Giurgesti, domnul viceprimar spune ca se vor lua 

masuri la repararea bustului si a unei placi comemorative in locul numit ,,La 

Cruce’’ la urmatoarea rectificare de buget. 

Domnul Mican Vasile-Tihon – intreaba daca vor repara di drmurile de hotar. 

Domnul viceprimar spune ca sunt primii bani din buget pentru aceste lucrari. 

Domnul Niste – intreaba despre lucrarile ce le efectueaza Asociatiile care 

inchiriaza terenul pasunea Primarie. 

Domnul viceprimar spune ca la Dumbraveni au fost efectuate lucrari de 

reparatii drumuri, curatat pasune si plata actiuni medico-veterinare pentru cetateni. 

La Ciceu-Giurgesti s-au facut curatiri de pasune si alte lucrari care sunt verificate 

de Primaria Ciceu-Giurgesti. 

Referitor la asfaltarea ulitelor laterale intreaba domnul Nastase Vasile. 

Domnul viceprimar spune ca s-a vorbit cu constructorul si se va incepe cat 

de curand la asfaltare, Consiliul Local sa hotarasca care strada sa fie prima data 

asfaltata. 

Domnul Mican Vasile-Tihon aduce in discutie iesirea animalelor la pasune 

pe Tunsa unde se face foarte multa mizerie. Domnul Nastase Vasile propune sa se 

ia in discutie in Comisia de Agricultura, se vor lua in calcul alte trasee de iesire a 

animalelor. 

Domnul Nastase Vasile -  referitor la tablitele de intrare-iesire din localitati 

se va face comanda. 



Domnul Iuga Gheorghe – referitor la masa lemnoasa care o vinde Primaria, 

domnul viceprimar spune ca exista o problema cu masa lemnoasa, padurea este pe 

teritoriul localitatii Dumbraveni, cetatenii din Ciceu-Giurgesti au cumparat pana 

acuma 130 mc si cetatenii din Dumbraveni 111 mc, legal masa lemnoasa se vinde 

conform Hotararii Consiliului Local cetatenilor comunei Ciceu-Giurgesti cate 

5mc/familie. 

Domnul Danciu – in legatura cu masinile care practica comert in comuna sa 

aiba viza primariei, sa nu fie lasatui de capul lor pentru diverse lucrari sau marfuri. 

Referitor la camerele de luat vederi domnul viceprimar informeaza Consiliul Local 

ca s-auu primit oferte si se vor instala in perioada urmatoare. 

Nemaifiind alte subiecte se incheie prezentul proces verbal. 

Presedintele de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 28.07.2015 

 Cu ocazia sedintei extraordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor practicate de Operatorul 

S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. si prevazute de in Formularul 13-

Oferta financiara,parte integranta din Contractul de Concesiune nr. 187 

din 17.02.2014, incheierea Actului aditional nr.3 la Contractul de 

Concesiune nr. 187 din 17.02.2014; incheiat ca urmare a modificarilor 

tarifelor si respingerea solicitarilor Operatorului respectiv, reducerea 

cuamtumului redementei, reducerea cuantumului penalitatilor si 

inghetarea penalitatilor de intarziere a platii redementei; 

2. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectului de hotarare este nevoie de votul majoritatii 

consilierilor locali in functie ,,pentru’’. 

Domnul presedinte de sedinta da citire ordinii de zi primului proiect de 

hotarare. 

Dupa citirea acestuia urmeaza discutii. 

Domnul viceprimar da unele explicatii in legatura cu acest proiect si roaga 

consilierii locali sa se implice in discutiile cu cetatenii pentru pastrarea curateniei 

si sa nu mai arunce deseurile menajere pe albia vailor si la poduri. Supus la vot 

proiectul de hotarare este votat 10 voturi ,,pentru’’ si una ,,abtinere’’ Iuga Vasile. 

Se trece la punctu 2 Diverse. 

Doamna Clapa Emilia – referitor la defectiuni la Caminul Cultural 

Dumbraveni la baie si bucatariesa fie reparate. 

Doamna Ilincas referitor la ulita spre vale Dinjos la Ciceu-Giurgesti, domnul 

viceprimar spune ca a fost la fata locului si se vor lua masuri. 

Domnul Niste Mircea – la drumul de la Biserica spre Solderea – a curatat 

drumul, a facut gard si a ingustat drumul. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 



Proces verbal 

Incheiat azi 27.08.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de seinta pe o perioada 

de cel mult 3 luni; 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2015; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru 

unitatile de cult de pe raza comunei Ciceu-Giurgesti apartinand cultelor 

religioase recunoscute in Romania; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii comunei Ciceu-Giurgesti 

la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ciceu-Giurgesti – Chiuiesti. 

5. Diverse. 

 

Mai propune adaugarea pe ordinea de zi a Proiectului de hotarare privind 

aprobarea asigurarii realizarii serviciilor de supraveghere a lucrarilor la proiectul 

finantat prin FEADR Masura 411125E cu titlul ,,Amenajarea vaii necadastrate 

,,Valea Podului’’ din comuna Ciceu-Giurgesti , judetul Bistrita-Nasaud’’. 

Pentru punctul 1,2,4 si cel adaugat pe ordinea de zi este nevoie de votul 

majoritatii consilierilor locali in functie. 

Pentru punctul 4 de p[e ordinea de zi este nevoie de votul a doua treimi din 

numarul consilierilor prezenti in sedinta. 

Supusa la vot ordinea de zi suplimentara este votata in unanimitate. 

Se terce la punctul 1 al ordinii de zi si se alege presedinte de sedinta cu 

unanimitate de voturi domnul Danciu Ioan. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Domnul viceprimar explica mai detaliat problemele bugetului. 

Doamna contabila prezenta in sedinta da explicatii mai detaliate pe capitole. 



Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Domnul presedinte de sedinta da citire acestui proiect. 

Dupa unele discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este votat in 

unanimitate. 

Domnul viceprimar informeaza Consiliul Local despre un proiect la centrul 

civic din Ciceu-Giurgesti care sa fie realizat anul viitor unde se vor prinde si 

lucrarile de redudere de viteza si treceri de pietoni, etc. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

Domnul presedinte da citire acestui proiect. 

Domnul viceprimar explica in legatura cu acesta Asociatie, terbuie realizata 

pentru a putea asfalta ulitele laterale din Dumbraveni, podete peste vale, deschidere 

drum catre comuna Chiuiesti si ar fi un proiect care se va derula pe fonduri 

europene. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat cu 8 voturi ,,pentru’’ si doua 

abtineri Iuga Gheorghe si Iuga Vasile. 

In continuare se da citire proiectului adaugat pe ordinea de zi. 

Dupa unele discutii proiectul este supus la vot si votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. 

Cererri de la ConsumCoop Ciceu-Giurgesti pentru eliberare certificat de 

edificare a constructiei si la Ciceu-Giurgesti si la Dumbraveni. 

Referitor la aceste cereri, Consiliul Local nu este de acord cu eliberarea 

actelor pentru magazinul din Dumbraveni deoarece magazinul din Dumbraveni 

este amplasat pe terenul proprietate publica a Primariei si Consiliul Local, in 

unanimitate voteaza impotriva solicitarilor ConsumCoop. 

Doamna ilincas Reghina aduce in discutie din nou rezolvareaSpre Vale 

Dinjos la Ciceu-Giurgesti. Domnul viceprimar spune ca a fost foarte ocupat dar a 

fost in teren si va mai merge pentru rezolvarea acestei probleme. 

Cerere: Danciu Florica, Ciceu-Giurgesti, nr.211 – ajutor suma baneasca. 

Consiliul Local nu poate sa acorde asemenea ajutoare neexistand baza legala si 

neavand sume destinate in buget cu aceasta destinatie. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.09.2015 

 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care supus la vot este 

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2015; 

2. Diverse. 

 

Pentru aprobarea proiectului de hotarare este nevoie de votul majoritatii 

consilierilor locali in functie. Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi. 

Domnul presedinte de sedinta Danciu Ioan da citire proiectului de hotarare. 

Domnul viceprimar explica situatia acordarii acestei sume de bani pe investitia 

,,Asfaltare ulite laterale la Ciceu-Giurgesti’’ si mai explica Consiliului Local 

repartitiile de sume pentru anii 2015 si 2016 unde comuna Ciceu-Giurgesti este 

prinsa in continuare cu sume pe investitii din comuna pe OUG 28/2011. In 

consiliul local se ridica problema santurilor la strazile laterale care sunt mari (late 

si adanci), domnul viceprimar explica ca asa este prevazut in proiect dupa podetele 

de trecere de 600 cm diametrul. 

Domnul viceprimar in continuare intreaba Consiliul Local unde se va asfalta 

de suma primita. 

Domnul Clapa Adrian propune sa fie asfaltata Tunsa. 

Domnul viceprimar spune ca ar fi mai bine asfaltata Potuca, dar acolo se afla 

in derulare o lucrare si se va asfalta dupa terminarea lucrarii. 

Motivele pentru asfaltarea Tunsa ar fi ca este populata , sunt copii multi care 

merg la scoala, etc. 

Intradevar si strada Potuca este mai populata dar si afla in derulare proiectul 

de indiguire la Valea Podului. 

Consiliul Local voteaza astfel pentru asfaltare: 

Tunsa: unanimitate, astfel Potuca va fi urmatoarea strada asfaltata. 



Supus la vot proiectul de hotarare in forma prezentata este votat in 

unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. 

1. Sunt cetateni care doresc toaletarea arborilor de pe liniile electrice. 

Domnul viceprimar se va incerca rezolvarea lor. 

2. Repararea becurilor arse. 

Domnul Clapa Adrian intreaba daca, cablul care vine pe marginea DJ Reteag 

- Ciceu-Giurgesti, stalpii sunt foarte aproape de DJ si ar trebui mutati deoarece se 

intampla accidente (circa 3 accidente). 

Domnul viceprimar informeaza Consiliul Local ca se vor realiza 2 treceri de 

pietoni la Scoala Generala din Ciceu-Giurgesti si una din Dumbravani la scoala, in 

continuare se vor face adrese la Consiliul Judetean pentru indicatoare la Pod la 

Negrilesti si reducerea vitezei in comuna. 

Domnul Danciu Ioan – intreaba daca se poate lua legatura cu ceva firma care 

sa preia laptele. Raspunsul domnului viceprimar spune ca s-a luat legatura cu 

firma, dar firma preia lapte daca este de cantitate mare de lapte deoarece cetatenii 

mai vand lapte si la alti cetateni. 

Domnul viceprimar aduce in discutie Controalele APIA pe teren, controale 

clasice, au fost 10 ferme controlate si nu au fost in regula. Spune ca in acest an au 

fost putine controale dar anii urmatori vor fi controale prin teledetectie si daca 

blocurile fizice nu vor fi curatate vor fi scoase de la plata. 

Se mai aduce in discutie informarea cetatenilor care au depus cereri la APIA 

si nu au animale terbuie sa faca dovada ca au curatat terenurile si au vandut 

productia, documente care trebuie duse la APIA. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,       Secretar, 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.11.2015 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri  la sedinta participa un numar de 11. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care estesupus la vot si  

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate la investitia 

,,Modernizare strazi in comuna Ciceu-Giurgesti’’ judetul Bistrita-Nasaud; 

2. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Modernizare 

strazi in comuna Ciceu-Giurgesti’’ judetul Bistrita-Nasaud; 

3. Proiect de hotarare privind insusirea modificarii si completarii 

inventarului domeniului public al comunei Ciceu-Giurgesti. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi este nevoie de 

votul a doua treimi din numarul consilierilor locali prezenti. 

In continuare domnul Danciu Ioan – presedintele de sedinta da citire 

primului proiect de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate la investitia ,,Modernizare strazi in comuna Ciceu-

Giurgesti’’. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot primul puncr al ordinii de zi 

care este votat in unanimitate. 

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la punctul al doilea din 

ordinea de zi. 

Domnul presedinte intreaba daca exista intrebari cu privire la proiectul de 

hotarare prezentat. 

Nemaifiind intrebari se supune la vot proiectul de hotarare care este votat in 

unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul trei al ordinii de zi – proiect de hotarare privind insudirea 

modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Ciceu-

Giurgesti. 

Domnul Danciu Ioan – presedintele de sedinta da citire proiectului de mai 

sus dupa care solicita lamuriri cu privire la acest proiect. 



Domnul viceprimar Iuga Vasile – prezinta mai detaliat situatia in necesitatea 

acestui proiect.  

Supus la vot proectul de la punctul trei al ordinii de zi este votat in 

unanimitate. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,       Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.11.2015 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri  la sedinta participa un numar de 11. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care estesupus la vot si  

votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate la investitia 

,,Modernizare strazi in comuna Ciceu-Giurgesti’’ judetul Bistrita-Nasaud; 

5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Modernizare 

strazi in comuna Ciceu-Giurgesti’’ judetul Bistrita-Nasaud; 

6. Proiect de hotarare privind insusirea modificarii si completarii 

inventarului domeniului public al comunei Ciceu-Giurgesti. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi este nevoie de 

votul a doua treimi din numarul consilierilor locali prezenti. 

In continuare domnul Danciu Ioan – presedintele de sedinta da citire 

primului proiect de pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate la investitia ,,Modernizare strazi in comuna Ciceu-

Giurgesti’’. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot primul puncr al ordinii de zi 

care este votat in unanimitate. 

Se trece la prezentarea proiectului de hotarare de la punctul al doilea din 

ordinea de zi. 

Domnul presedinte intreaba daca exista intrebari cu privire la proiectul de 

hotarare prezentat. 

Nemaifiind intrebari se supune la vot proiectul de hotarare care este votat in 

unanimitate de voturi. 

Se terce la punctul trei al ordinii de zi – proiect de hotarare privind insudirea 

modificarii si completarii inventarului domeniului public al comunei Ciceu-

Giurgesti. 

Domnul Danciu Ioan – presedintele de sedinta da citire proiectului de mai 

sus dupa care solicita lamuriri cu privire la acest proiect. 



Domnul viceprimar Iuga Vasile – prezinta mai detaliat situatia in necesitatea 

acestui proiect.  

Supus la vot proectul de la punctul trei al ordinii de zi este votat in 

unanimitate. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta,       Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 27.10.2015 

 

  

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri  la sedinta participa un numar de... 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in 

unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2015; 

2. Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 

2015; 

3. Proiect de hotarare privind modificarea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare in comuna Ciceu-Giurgesti; 

4. Dicerse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Pentru aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi este nevoie de votul 

majoritatii consilierilor locali in functie. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi. 

Se da citire primului proiect al ordinii de zi. 

Domnul viceprimar da detalii explicite despre proiectul propus informand 

Consiliul Local despre necesitatea acestei rectificari pentru a putea efectua plata la 

investitia ,,Valea Podului’’ urmand sa se completeze bugetul local cu transa ce va 

veni de la fondurile europene. 

Mai explica in legatura cu investitiile in desfasurare care se vor realiza chiar 

daca unele plati se vor face mai tarziu. 

Domnul Nastase Vasile propune aranjarea gardului viu la intrarea in 

Dispensarul Uman. 

Domnul presedinte de sedinta supune la vot primul punct al ordinii de zi care 

este votat in unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul presedinte de sedinta da citire la al doilea punct al 

ordinii de zi. 

Dupa unele discutii se supune la vot si este votata in unanimitate proiectul in 

forma propusa. 



Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Domnul viceprimar da unele explicatii referitor la acest proiect dupa care 

este supus la vot si votat in unanimitate. Roaga consilierii locali sa ajute la 

informarea cetatenilor pentru o mai buna curatenie in comuna. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 

Cerere: Szabo Victoria – negrilesti, cerere deschidere pozitie la 16A – 

Dumbraveni, cf sentintei atasate, Consiliul Local este de acord. 

Domnul Iuga Gheorghe – in legatura, daca pe ,,Merie’’ exista schite de 

punere in posesie, raspunsul este ca da, se gasesc in primarie. 

Prezenti in sedinta Consiliului Local este firma care va realiza ,,Strategia de 

dezvoltare a comunei Ciceu-Giurgesti pentru anii 2015-2020’’, firma se numeste 

ANDERSSEN – cu filiaalele in mai multe judete. 

Se prezinta Consiliului local primul stadiu efectuat in comuna si anume 

studiul de opinie populatie. 

Dupa prezentarea acestui studiu , nemaifiind alte discutii se incheie 

prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


