
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

HOTARAREA NR.  41  /  22.11.2022 
privind rectificarea bugetului local al comunei  

Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 
 
 

   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 22.11.2022, ora 
12,00;   
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.91/08.11.2022 privind rectificarea bugetului local 
al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 – proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.6894/08.11.2022 a domnului primar, Preda Cristache, prin care se 
propune rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022, 
raportul de specialitate nr.6963/11.11.2022 al compartimentului Contabilitate si Resurse 
Umane al UAT Gângiova, in conformitate cu prevederile art.19 si art.49-60 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare, art.29, 
alin.1, lit.b, alin.5, lit.a, art.32 din OG nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2022, art.6, alin.1, lit.b) și alin.9 ale Legii nr.317/2021 privind Legea bugetului de stat pe 
anul 2022, art.1 din HG nr.1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 
unitati administrativ-teritoriale, Legii nr.82/1991 privind Legea contabilitatii, cu modificările 
si completarile ulterioare, adresa CRR-TRZ nr.12180/2022 a DGRFP Craiova, adresa CRR-
TRZ nr.12669/2022 a DGRFP Craiova,  Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
   In temeiul art.129, alin.2, lit.a, alin.4, lit.a, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, art.199, alin.1 si alin.2 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :  
  

H O T A R A S T E : 
 
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 
2022, conform Anexei nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredintează Compartimentul  Contabilitate si 
Resurse Umane din cadrul UAT comuna Gângiova. 
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-
Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                     
    VOICU MIHAI ZAHARIA                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 22.11.2022 
Cu un numar de 7 voturi pentru, 4 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 



 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.   7164    din    22.11.2022 
 
 
                                                                               Anexa nr.1 la HCL nr.  41  / 22.11.2022 
 
 
 
 
                PREVEDERE BUGETARA   -   
                                                                                                        mii lei 
 An  

2022 
Trim. 
I 

Trim. 
II 

Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Art.04.02.01     +19 
Art.11.02.06     +200 
Art.43.02.34     +60 
Cap.68.02.10     +24 
Cap.51.02.20     +255 
 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                     
    VOICU MIHAI ZAHARIA                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                           SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Inspector Dimulescu Marina Genoveva 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    7167    din    22.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  
NR. 41 / 2022 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
1 2 3 

Adoptarea hotărârii1) …….....22.11.2022  
Comunicarea către primarul comunei2) ………..…….2022  
Comunicarea către prefectul județului3) ………………2022  
Aducerea la cunoștință publică4+5) ………………2022  
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ………………2022  
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz ………………2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în 

cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează.” 
 



 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ  
Nr.    91    din   08.11.2022 
                                                                                                                   PROIECT 
 
 

HOTARAREA NR…..   /  22.11.2022 
privind rectificarea bugetului local al comunei  

Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 
 
 

   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 22.11.2022, ora 
12,00;   
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.91/08.11.2022 privind rectificarea bugetului local 
al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 – proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.6894/08.11.2022 a domnului primar, Preda Cristache, prin care se 
propune rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022, 
raportul de specialitate nr…./11.11.2022 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane 
al UAT Gângiova, in conformitate cu prevederile art.19 si art.49-60 din Legea nr.273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare, art.29, alin.1, lit.b, 
alin.5, lit.a, art.32 din OG nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, 
art.6, alin.1, lit.b) și alin.9 ale Legii nr.317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022,  
art.1 din HG nr.1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati 
administrativ-teritoriale, Legii nr.82/1991 privind Legea contabilitatii, cu modificările si 
completarile ulterioare, adresa CRR-TRZ nr.12180/2022 a DGRFP Craiova, adresa CRR-TRZ 
nr.12669/2022 a DGRFP Craiova, Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
   In temeiul art.129, alin.2, lit.a, alin.4, lit.a, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, art.199, alin.1 si alin.2 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :  
  
 

H O T A R A S T E : 
 
 
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 
2022, conform Anexei nr.1,  parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredintează Compartimentul  Contabilitate si 
Resurse Umane din cadrul UAT comuna Gângiova. 
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-
Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
 

  
 
                 PRIMAR,                                                         Avizat pentru legalitate,                                                                     
        PREDA CRISTACHE                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                           SADOVEANU IOANA                                                                                                     
                                                               



                          
 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ  
Nr.     92    din    08.11.2022 
 
 
 
                                                                               Anexa nr.1 la HCL nr…..  / 22.11.2022 
 
 

PROIECT 
 
 
 

 
                PREVEDERE BUGETARA   -   
                                                                                                        mii lei 
 An  

2022 
Trim. 
I 

Trim. 
II 

Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Art.04.02.01     +19 
Art.11.02.06     +200 
Art.43.02.34     +60 
Cap.68.02.10     +24 
Cap.51.02.20     +255 
 
 
 
 
 
 
                 PRIMAR,                                                         Avizat pentru legalitate,                                                                     
        PREDA CRISTACHE                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                           SADOVEANU IOANA                                                                                                     
                                                                                         
 
 
 

  
Intocmit, 

Inspector Dimulescu Marina Genoveva 
 
 
 
 

 
 
 



PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    6894   din    08.11.2022 
 
 
 
 

 REFERAT DE APROBARE 
privind rectificarea bugetului local al  

comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022 
 
 
 
 
      Va aduc la cunostinta faptul ca in urma adresei  nr. 12180/2022 primită  de la DGRFP 
Craiova se face cunoscut că potrivit prevederilor  art.1 din HG nr.1306/2022 privind alocarea 
unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat 
pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale se majorează sumele defalcate din 
taxa pe valoare adaugată (11.02.06) pentru plata unor cheltuieli curente cu suma de 200 mii 
lei . 
   In urma  adresei nr.12669/2022 potrivit art.6, alin.1, lit.b) și alin.9 ale Legii nr.317/2021 
privind legea bugetului de stat pe anul 2022 au intervenit modificări privind impozitul pe 
venit incasat suplimentar față de planul anual  cu suma de 19 mii lei. 
    Conform adresei nr.13504/2022 primită de la OCPI(43.02.34) a fost alocată suma de 60 mii 
lei  pentru plata serviciilor de cadastru efectut pentru sectoarele cadastrale 3,4 și 5 . 
    Această sumă  de 279 mii lei se folosește la nivelul trimestrului IV astfel, 24 mii lei la cap. 
68.02.10 Asigurări și Asistență Socială, plata asistenților personali și 255 mii lei la cap. 
51.02.20 (alte cheltuieli). La capitolul alte cheltuieli bani sunt folosiți astfel: 
-plata serviciilor de cadastru 
-achiziționarea furniturilor de birou (hartie xerox,toner imprimanta) 
-asigurarea funcționării utilajelor instituției (atât cele din interior-imprimante calculatoare, cat 
și cele din exterior, microbuzele școlare, autocisternele  de pompier,etc.). 
   In anul 2022  se alocă  suma de 16 mii lei pentru achiziționarea cadourilor elevilor și 
preșcolarilor  Școlii Gimnaziale Gângiova. 
 
    Pentru administrarea in bune conditii a fondurilor publice, in conditii de eficienta si pentru 
echilibrarea bugetului local al comunei Gângiova, in calitate de ordonator principal de credite 
propun rectificarea bugetului local asa cum reiese din datele expuse mai sus. 
 
 
 

PRIMAR, 
PREDA CRISTACHE 

 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
JUDEȚUL DOLJ 
NR.   6963    din     11.11.2022 
 
  

RAPORT DE SPECIALITATE, 
 

 
    In urma adresei nr.12180/2022 primită de la DGRFP Craiova se face cunoscut 
că potrivit prevederilor art.1 din HG  nr.1306/2022 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului se majorează sumele 
defalcate din taxa pe valoare adaugată (11.02.06) pentru plata unor cheltuieli 
curente cu suma de 200 mii lei . 
   In urma  adresei nr.12669/2022 potrivit art.6, alin.1, lit.b) și alin.9 ale Legii 
nr.317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022 au intervenit modificări 
privind impozitul pe venit incasat suplimentar față de planul anual  cu suma de 
19 mii lei. 
   Conform adresei nr.13504/2022 primită de la OCPI(43.02.34) a fost alocată 
suma de 60 mii lei  pentru plata serviciilor de cadastru efectut pentru sectoarele 
cadastrale 3,4 și 5 . 
    Această sumă  de 279 mii lei se folosește la nivelul trimestrului IV astfel, 24 
mii lei la cap. 68.02.10 Asigurări și Asistență Socială, plata asistenților personali 
și 255 mii lei la cap. 51.02.20 (alte cheltuieli). La capitolul alte cheltuieli bani 
sunt folosiți astfel: 
-plata serviciilor de cadastru 
-achiziționarea furniturilor de birou (hartie xerox,toner imprimanta) 
-asigurarea funcționării utilajelor instituției (atât cele din interior-imprimante 
calculatoare, cat și cele din exterior, microbuzele școlare, autocisternele  de 
pompier,etc.). 
   In anul 2022  se alocă  suma de 16 mii lei pentru achiziționarea cadourilor 
elevilor și preșcolarilor  Școlii Gimnaziale Gângiova. 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gangiova 
pe trimestrul IV al anului 2022 intruneste conditiile de oportrunitate și legalitate 
și solicit aprobarea acestuia. 
 
 
                           Compartimentul Contabilitate și Resurse Umane  
                               Inspector Dimulescu Marina Genoveva 
 
 
 
  
  



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
NR.      7024      din     15.11.2022 
 
 
 

CONVOCATOR 
 
 
 
 
    In conformitate cu art.141, alin.6 din OUG nr.57/2010 privind Codul Administrativ sunteti 
convocati in sedinta pe comisie in data de 18.11.2022, ora ............... in sala de sedinta a 
Consiliului Local Gângiova. 
 
 
 
 
        ORDINEA DE ZI : 
 
  
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul 
IV al anului 2022. 
 . 

 
Presedinte de comisie, 

ANDREI ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
                            COMISIA, 

  
       1.Andrei Adrian                           -presedinte ....………………………. 
       2.Boengiu Daniel Florin              -secretar ……………………………. 
       3.Guciu Ilie                                   -membru……………………………. 
       4.Enache C-tin Catalin               -membru............................................. 
       5.Marcu Alexandru                     -membru ........................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
Nr.....................    din    18.11.2022 
 

REFERAT, 
 
   Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert intrunita in sedinta de astazi 18.11.2022,  
pentru a analiza şi dezbate următoarele: 
-Referatul de aprobare nr.6894/08.11.2022 întocmit de domnul Preda Cristache, primar al 
comunei Gangiova si raportul de specialitate nr.6963/11.11.2022 intocmit de compartimentul 
Contabilitate si Resurse Umane, care ne informeaza cu privire la faptul ca in urma adresei 
nr.12180/2022 primită de la DGRFP Craiova se face cunoscut că potrivit prevederilor art.1 
din HG  nr.1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția 
Guvernului se majorează sumele defalcate din taxa pe valoare adaugată (11.02.06) pentru 
plata unor cheltuieli curente cu suma de 200 mii lei . 
   In urma  adresei nr.12669/2022 potrivit art.6, alin.1, lit.b) și alin.9 ale Legii nr.317/2021 
privind legea bugetului de stat pe anul 2022 au intervenit modificări privind impozitul pe 
venit incasat suplimentar față de planul anual  cu suma de 19 mii lei. 
    Conform adresei nr.13504/2022 primită de la OCPI(43.02.34) a fost alocată suma de 60 mii 
lei  pentru plata serviciilor de cadastru efectut pentru sectoarele cadastrale 3,4 și 5 . 
    Această sumă  de 279 mii lei se folosește la nivelul trimestrului IV astfel, 24 mii lei la cap. 
68.02.10 Asigurări și Asistență Socială, plata asistenților personali și 255 mii lei la cap. 
51.02.20 (alte cheltuieli). La capitolul alte cheltuieli bani sunt folosiți astfel: 
-plata serviciilor de cadastru 
-achiziționarea furniturilor de birou (hartie xerox,toner imprimanta) 
-asigurarea funcționării utilajelor instituției (atât cele din interior-imprimante calculatoare, cat 
și cele din exterior, microbuzele școlare, autocisternele  de pompier,etc.). 
   In anul 2022  se alocă  suma de 16 mii lei pentru achiziționarea cadourilor elevilor și 
preșcolarilor  Școlii Gimnaziale Gângiova. 
  In anul 2022  se alocă  suma de 16 mii lei pentru achiziționarea cadourilor elevilor și 
preșcolarilor Școlii Gimnaziale Gângiova . 
    Faţă de cele constatate se impune rectificarea bugetului cu aceste sume.  
   Analizand cele prezentate in referatul de aprobare intocmit de domnul primar Preda 
Cristache si in raportul de specialitate intocmit Compartimentul Contabilitate si Resurse 
Umane, membrii comisiei voteaza in unanimitate pentru aprobarea referatelor. 
  Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert recomanda domnilor consilieri aprobarea 
proiectului de hotarare  privind  rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul 
IV al anului 2022. 
 

                                     COMISIA,     
   
       1.Andrei Adrian                           -presedinte ....………………………. 
       2.Boengiu Daniel Florin              -secretar ……………………………. 
       3.Guciu Ilie                                   -membru……………………………. 
       4.Enache C-tin Catalin               -membru.............................................. 
       5.Marcu Alexandru                     -membru ............................................. 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
Nr......................   din    18.11.2022 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 

         Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert  intrunita in sedinta de astazi 18.11.2022 a 
analizat si a luat in discutie  proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022. 
 
 
         Avand in vedere prevederile art.141, alin.8, alin.10 din OUG nr.57/2010 privind  Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

         In urma dezbaterii, membrii comisiei acorda AVIZ FAVORABIL proiectului de 
hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 
2022. 
          
         Comisia pentru activitati  economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert. 

 
 
 
 

 
 
                                     COMISIA, 
 
  
 
       1.Andrei Adrian                           -presedinte ....………………………. 
       2.Boengiu Daniel Florin              -secretar ……………………………. 
       3.Guciu Ilie                                   -membru……………………………. 
       4.Enache C-tin Catalin               -membru............................................. 
       5.Marcu Alexandru                     -membru ........................................... 
 
 

   
 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
NR………………..  din   18.11.2022 
 
 
 

PROCES VERBAL 
incheiat azi 18.11.2022 in sedinta  pe comisia pentru activitati economico-financiare, 
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si 

comert 
 
 
 
     La sedinta participa 5 consilieri, dupa cum urmeaza: Andrei Adrian, Boengiu Daniel 
Florin, Guciu Ilie, Enache C-tin Catalin, Marcu Alexandru. 
    Convocarea pentru sedinta pe comisie s-a facut pe data de 15.11.2022. 
    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul 
presedinte de sedinta Andrei Adrian declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, 
dupa cum urmeaza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul 
IV al anului 2022. 
     Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, nu 
mai sunt si supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenti.  
     In continuare se trece la punctul de pe ordinea de zi. 
     Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare 
nr.6894/08.11.2022 si raportul de specialitate nr.6963/11.11.2022 la proiectul de hotarare cu 
privire la rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022.     
     Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. Nu au fost formulate si depuse 
amendamente. 
     Se va emite Aviz Favorabil la proiectul de hotarare privind  rectificarea bugetului local al 
comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022. 
     Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte 
probleme. Domnul presedinte de sedinta Andrei Adrian declara inchisa sedinta Comisiei 
pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, 
gospodarire comunala, servicii si comert. 
    Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de 18.11.2022. 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR,     
            ANDREI  ADRIAN                                                BOENGIU DANIEL FLORIN   
 
 
 
 
  


