
                                                                                                   
  

R  O  M  A  N  I  A 
JUDETUL  NEAMT 
CONSILIUL LOCAL GIROV 
 
  

H  O  T  Ă  R  Â  R  E   

privind stabilirea şi sancŃionarea faptelor care constituie contravenŃii în domeniul 
edilitar-gospodăresc, ordinii, curăŃeniei şi igienei publice, a circulaŃiei rutiere în 

comuna Girov 
   
  

              Având în vedere prevederile : 

-         Legii nr.50/1991R/A, privind autorizarea executării construcŃiilor şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinŃelor; 

-         Legii nr.61/1991R privind sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieŃuire 
socială a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

-         Legii nr. 254/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena 
si sanatate publica; 

-         Legii nr. 107/1996/A a apelor; 

-         Legii nr.101/2006/A, a Serviciului de salubrizare a localităŃilor, modificată şi completată; 

-         Legii nr.155/2010 privind PoliŃia Locală; 

-         H.G.348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone 
publice; 

-         O.G. nr.43/1997R/A privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

-         O.G. nr.2/2001/A privind regimul juridic al contravenŃiilor;  

-         O.G. nr.21/2002/A privind gospodărirea localităŃilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.515/2002; 

-         O.U.G. nr.78/2000/A privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-         O.U.G. nr.195/2002 R/A privind circulaŃia pe drumurile publice;   

-         O.U.G. nr.55/2002/A privind regimul de deŃinere al câinilor periculoşi sau agresivi; 



-         Ordinului nr. 536/1997 priivnd aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 
mediul de viaŃă al populaŃie; 

-         Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/579/15.09.2008 pentru aprobarea DispoziŃiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaŃie 
uscată şi resturi vegetale;  

                    În conformitate cu prevederile art.36, alin 2, lit c şi d, alin 6, lit a, pct. 7 , pct. 9 şi pct. 14 
şi art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

  
HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1.  Prezenta  hotărâre stabileşte obligaŃiile în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii, 
curăŃeniei şi igienei publice, a circulaŃiei rutiere în comuna Girov, pentru agenŃii economici, 
instituŃiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice. 

Art. 2.  Constituie contravenŃii faptele săvârşite de agenŃii economici, instituŃiile publice, 
alte persoane juridice, persoane fizice şi se sancŃionează cu amendă, după cum urmează : 

CAPITOLUL I 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC,  ÎNTREłINEREA  TERENURILOR  ŞI  A  
SPAłIILOR  PUBLICE  ŞI  ADMINISTRAREA  FONDULUI  LOCATIV 

Art.3. a) NeîntreŃinerea în stare corespunzătoare a curăŃeniei şi igienei în clădiri, locuinŃe, 
anexe gospodăreşti, curŃi, grădini, spaŃii publice în jurul imobilelor aflate în întreŃinerea  
proprietarilor, persoane fizice sau juridice, se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru 
persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice; 

          b) Ocuparea terenurilor publice ori schimbarea destinaŃiei iniŃiale a acestora, se 
sancŃionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei; 

                    c) Nerefacerea în termenul stabilit de autorităŃile competente  a distrugerilor de orice fel, 
inclusiv în urma unor accidente de circulaŃie, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: 
plantaŃii, stâlpi de orice fel, mobilier, borduri, împrejmuiri, etc., se sancŃionează cu amendă de la 500 
la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice. Pentru 
pagubele cauzate, contravenienŃii vor achita şi despăgubiri egale cu valoarea de refacere a bunului 
distrus sau degradat. 

Art.4. a) NeîntreŃinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deŃinute cu orice titlu  - 
reparaŃii şi zugrăvire a părŃilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, 
Ńiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.- se sancŃionează cu amendă de la 
200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice; 

b) Nemarcarea şi neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul construcŃiei care, 
ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente constructive, părŃi din faŃadă 
sau acoperiş) afectează spaŃiul public, se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru 
persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice. 



  

Art.5. Neafişarea numărului de imobil de către proprietar se sancŃionează cu amendă de la     
 50 la 200 lei.   

Art.6. a) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice, a statuilor sau a 
monumentelor amplasate în locuri publice, se sancŃionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 

              b) Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripŃii, etc.) pe pereŃii 
imobilelor, garduri, porŃi publice sau private se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei;           

                      c) Repararea, întreŃinerea şi vopsirea sau văruirea împrejmuirilor, gardurilor şi porŃilor 
învecinate cu terenuri aparŃinând domeniului public situate în zonele de protecŃie a  monumentelor 
istorice, fără aviz, se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei.  

Art.7. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, 
tonetelor sau chioşcurilor, construcŃiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în stare de 
degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme 
gospodăreşti, zone verzi, carosabil) se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele 
fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice. 

Art.8. Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi aparŃinând domeniului public, fără 
avizul Primăriei, se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 

Art.9. Deteriorarea mobilierului (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor 
telefonice, a spaŃiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a 
împrejmuirilor  destinate protejării spaŃiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a 
panourilor cu reclame, a staŃiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul 
public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe 
obiectele enumerate se sancŃionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei. 

Art.10. a) Modificarea poziŃiei iniŃiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se sancŃionează 
cu amendă de la 500 la 1.000 lei;  

                         b) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persoane neautorizate şi 
fără acordul Primăriei se sancŃionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi 
de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice. 

Art.11. a) Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea  instalaŃiilor edilitar-gospodăreşti 
(receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racorduri, hidranŃi), precum şi mascarea sau 
acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc., se sancŃionează cu amenzi de la 200 la 1.000 lei. 

                         b) neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a 
amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar - 
gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, se sancŃionează cu amendă de la 1.000-2.000 lei pentru 
persoanele fizice şi 2.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice. 

Art.12. NeîntreŃinerea căilor de acces situate pe domeniul public la staŃiile de alimentare cu 
carburanŃi, magazine, ateliere şi spălătorii auto, etc., de către societatea comercială deŃinătoare a 
unităŃii se sancŃionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei. 



Art.13.  NecurăŃarea, acoperirea, obturarea şanŃurilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, 
a podeŃelor şi tuburilor de beton din faŃa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietăŃii, dacă 
prin aceasta se provoacă staŃionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se 
sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru 
persoanele juridice. 

Art.14.  Păşunatul în comuna Girov, în alte locuri decât cele declarate de Primărie ca păşuni, 
se sancŃionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei; 

Art.15. ObligaŃii ale cetăŃenilor cu privire la organizarea şi funcŃionarea locurilor de joacă 
pentru copii: 

a) să păstreze curăŃenia în spaŃiile de joacă, nerespectarea se sancŃionează cu amendă de la 
200 la 400 lei 
            b) să nu intre în spaŃiul de joacă cu câini şi biciclete, nerespectarea se sancŃionează cu 
amendă de la 200 la 400 lei 
            c) să nu consume băuturi alcolice în spatiul de joacă, nerespectarea se sancŃionează cu 
amendă de la 200 la 400 lei;  
            d) să nu stationeze în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement, nerespectarea se 
sancŃionează cu amendă de la 200 la 400 lei; 
            e) să nu distrugă echipamentele şi  împrejmuirea spaŃiului de joacă pentru copii, 
nerespectarea se sancŃionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 
            f) să nu scuture covoare, usuce rufe pe imprejmuire si echipamentele din spaŃiul de  joacă, 
nerespectarea se sancŃionează cu amendă de la 200 la 400 lei;  
            g) să nu mute mobilierul: bănci, coşuri, nerespectarea se sancŃionează cu amendă de la 150 la 
300 lei. 

  CAPITOLUL II  
 SALUBRIZAREA  COMUNEI,  ÎNTREłINEREA  CURĂłENIEI, 

CONSERVAREA  ŞI  PROTECłIA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR  
  

        Art.16. Neîncheierea de către persoanele juridice a contractelor de colectare de deşeuri 
menajere cu operatorul serviciului de salubrizare a comunei Girov pentru fiecare punct de lucru şi 
nedotarea sediului sau punctului de lucru cu recipienŃi de colectare de deşeurilor, se sancŃionează cu 
amenzi de la 1.000 la 2.500 lei. 

Art.17.Neîncheierea de către persoanele fizice sau juridice de contracte cu operatorul 
serviciului de salubrizare cu firma de construcŃii executantă a lucrărilor pentru transportul molozului 
rezultat din lucrările de construcŃii la imobilele deŃinute de aceştia, se sancŃionează cu amendă de la 
200 la 800 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice. 

Art.18. Neîncheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substanŃelor 
rezultate din procesele de producŃie, substanŃe periculoase sau toxice, cu societăŃi specializate în 
colectarea, transportul, neutralizarea şi depozitarea acestora, se sancŃionează cu amendă de la 1.500 
la 2.500 lei. 

Art.19. Neluarea măsurilor de colectare în containere, neutralizarea şi evacuarea pe rampe 
special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenŃilor, 
vopselelor, detergenŃilor, produselor petroliere şi a altor substanŃe chimice care rezultă din procesele 
tehnologice, la diferite obiective, se sancŃionează cu amendă de la  1.500 la 2.500 lei. 



 Art.20. Nesalubrizarea în aceeaşi zi a domeniului public sau a zonei unde se execută lucrări 
de construcŃii, reparaŃii sau intervenŃii la reŃelele de  utilităŃi, indiferent dacă lucrarea este terminată 
sau continuă în zilele următoare, până la finalizare, se sancŃionează cu amenzi de la 500 la 1.000 
lei.      

Art.21. Abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaŃiile verzi, căile de comunicaŃie, în 
locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaŃie, aparŃinând domeniului 
public sau privat al comunei sau aflate în proprietate privată, se sancŃionează cu amenzi de la 500 la 
1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500  lei pentru persoanele juridice.  
  Art.22. Depozitarea deşeurilor rezultate din activităŃile economice sau din demolări de 
construcŃii în sau lângă recipienŃii amplasaŃi pe platformele de precolectare ale deşeurilor menajere 
de pe domeniul public, se sancŃionează cu amenzi de la 1.000 la 2.500  lei.  
  Art.23. Neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehicolelor de transport  a 
deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de construcŃii 
sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a 
evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice se sancŃionează cu amenzi de la  1.000 la 
1.500 lei.  

Art.24.a) Folosirea altor recipienŃi decât cei destinaŃi special pentru acest scop, utilizarea de 
recipienŃi fără capac sau degradaŃi, din care se scurg deşeuri, menŃinerea pubelelor, sacilor cu 
deşeuri, resturilor vegetale sau altor deşeuri pe domeniul public în alte zile decât cele programate 
pentru colectarea deşeurilor, se sancŃionează cu amendă de la 100 la 500 lei. 

          b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăŃarea 
grădinilor şi curŃilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora, se 
sancŃionează cu amendă de la 100 la 500 lei. ExcepŃie: programul periodic stabilit de Primărie pentru 
colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curŃi şi grădini. 
  Art.25. Lipsa coşurilor pentru hârtii în faŃa sediilor agenŃilor economici şi de la bancomatele 
băncilor comerciale, şi negolirea acestora după umplere, se sancŃionează cu amendă de la 100 la 200 
lei; 

Art.26. a) Introducerea de deşeuri menajere în recipienŃii pentru colectarea deşeurilor 
stradale sau în coşuri stradale, amplasate de operator pe domeniul public, se sancŃionează cu amendă 
de la 100 la 200 lei. 

             b) Introducerea în recipienŃii destinaŃi colectării selective a altor tipuri de deşeuri, se 
sancŃionează cu amendă de la 100 la 500 lei. 
  Art.27. NeîntreŃinerea trotuarului prin măturare din faŃa imobilelor (case, blocuri, spaŃii 
comerciale, unităŃi de alimentaŃie publică, sediile agenŃilor economici, instituŃii, etc.) precum şi a 
locului de parcare închiriat, neîndepărtarea buruienilor, a florei spontane care creşte pe lângă 
imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), deversarea de pe trotuar pe partea carosabilă a 
deşeurilor stradale, neîndepărtarea ŃurŃurilor de pe acoperişuri, necurăŃarea zăpezii sau a gheŃii de pe 
trotuarele şi rigolele din faŃa imobilelor după depunere, precum şi aruncarea acestora din curŃi pe 
străzi, de către proprietarii sau deŃinătorii imobilului se sancŃionează cu amendă de la 100 la 300 lei 
pentru persoanele fizice şi de la 200 la 500 lei pentru persoanele juridice. 
  Art.28. Spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public se sancŃionează cu 
amendă de la 200  la 500 lei. 
  Art.29. a) NecurăŃarea roŃilor mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice de pe 
terenuri agricole se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei; 

                    b) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităŃilor de încărcare - descărcare a 
mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de materiale de 
construcŃie, pământ sau alte materiale, se sancŃionează cu amendă de la 200 la 800 lei; 



c) neîmprejmuirea cu panouri de protecŃie a organizărilor de şantier şi amplasamentelor pe 
care se execută lucrări de construcŃii sau intervenŃie la dotările tehnico – edilitare, se sancŃionează cu 
amendă de la 500 la 1.000 lei ; 

d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public se sancŃionează cu amendă 
de la 200 la 500 lei; 

Art.30. Aruncarea hârtiilor, ambalajelor, Ńigărilor sau a cojilor de seminŃe de către pietoni 
sau din autoturisme pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se sancŃionează cu amendă de la 200 la 
500 lei. 

Art.31. Oprirea autovehiculelor pe zone verzi,  terenuri destinate spaŃiului verde sau în alte 
locuri decât cele special amenajate se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei.  

Art.32. Oprirea sau staŃionarea vehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă total 
autorizată de peste 3,5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8+1 locuri, cât şi a 
tractoarelor, remorcilor şi tuturor utilajelor agricole pe carosabil, în parcările amenajate pentru 
autoturisme, spaŃii verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de joacă pentru copii şi platforme 
gospodăreşti, se sancŃionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.  

Art.33.  Oprirea sau staŃionarea altor autovehicule în zone cu regim de rezervare pentru 
taximetre sau instituŃii publice, semnalizate corespunzător, se sancŃionează cu amendă de la 500 la 
1.000 lei. 

Art.34. Oprirea şi parcarea autovehiculului fără respectarea marcajului rutier de ghidare se 
sancŃionează cu amendă între 200 şi 500 lei. 

  Art.35.  Blocarea accesului în/din sedii sau puncte de lucru ale agenŃilor economici, 
instituŃiilor, în/din pieŃe, alei, curŃi, parcări, ganguri, garaje, şantiere de construcŃii, alei pietonale sau 
orice alte căi de acces se sancŃionează cu amendă de la 200 la 500 lei. 
  

 
CAPITOLUL  III 

RESPECTAREA ORDINII  ŞI  LINIŞTII  PUBLICE  
  

Pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniste publica necesar desfăşurării normale a 
activităŃii economice, sociale,culturale şi pentru promovarea unor relaŃii civilizate în viata cotidiana, 
cetăŃenii sunt obligaŃi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor tarii şi 
al normelor de convieŃuire socială. 

Art.36. a) săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a 
locuinŃei, se sancŃionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei; 

b)  satisfacerea necesităŃilor fiziologice pe spaŃii aparŃinând domeniului public, în scări de 
bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului, se sancŃionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei; 

            Art.37. Comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri 
industriale a căror provenienŃă nu este dovedită, în condiŃiile legii, pe străzi, pieŃe sau alte locuri 
decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie, se sancŃionează cu amendă de la 200 la 
1.000 lei. 



          (2) Dacă prin contravenŃie s-a cauzat o pagubă ori sunt bunuri supuse confiscării, respectiv 
mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de contravenŃii, 
agentul constatator va stabili şi cuantumul despăgubirii, ori după caz, va dispune confiscarea, făcând 
menŃiunea despre aceasta în procesul verbal. 

  
CAPITOLUL   IV 

CONSTATAREA  CONTRAVENłIILOR ŞI CĂILE DE ATAC 

Art.38. ContravenŃiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către reprezentanŃii 
PoliŃiei Locale, respectiv de împuterniciŃii primarului atât din cadrul personalului Primăriei. 

  Art.39. PoliŃia Locală este competentă în aplicarea tuturor Hotărârilor de Consiliu Local 
emise anterior constituirii sale, şi care erau atribuite în competenŃa PoliŃiei Comunitare. 
  

Art.40.Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, 
actul de identitate, iar în cazul cetăŃenilor străini, persoane fără cetăŃenie sau a cetăŃenilor români cu 
domiciliul în străinătate seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de 
stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.  

Art.41. ContravenŃiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, 
comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Comunicarea 
se va face de către organul care a aplicat sancŃiunea. În cazul în care contravenientul nu este prezent 
sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia precum şi înştiinŃarea de 
plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.Dacă 
contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica şi 
înştiinŃarea de plată pe care se va face menŃiunea  cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, 
după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se 
procedeze la executarea silită. 

Art.41. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenŃiei se poate formula plângere 
în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit OrdonanŃei nr.2/2001. 

Art.42. Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul din 
care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal. În 
vederea executării amenzii, organele menŃionate mai sus vor comunica din oficiu organelor de 
specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanŃelor bugetare, în a căror 
rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a 
contravenŃiei şi aplicare a sancŃiunii, neatacat în termen.  

CAPITOLUL   V 

DISPOZIłII FINALE 

 Art.43. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziŃiile din O.G.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenŃiilor. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii. 

 
Art.44. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la cunoştinŃa 

publică. 



Art.45. Cu ducere la îndeplinire se încredinŃează Primăria Comunei Girov. 
  
  

  
  

 
                               
                        Presedinte de sedinta,                                Contrasemneaza, 
                        PADURARU CEZAR                                      Secretar, 
                                                                                         ROCA ADRIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


