ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 27.04.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea
de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale
art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată,
modificată și completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1554/09.03.2018, elaborat de Primarul comunei
Şoldanu, prin care se propune aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a
riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018;
 Raportul de specialitate privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, înregistrat cu nr.2166/05.04.2018, elaborat
de dl Petrică VLĂSCEANU, Șef S.V.S.U. al comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.2559/27.04.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.2563/27.04.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.2567/27.04.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.3/30.01.2009 privind privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/29.06.2017 privind actualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2017;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30 martie 2018 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018.
În baza:
 prevederilor art.25 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
modificată şi completată;
 prevederilor art.6 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.132/2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a
Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.8 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, elaborat de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art. 2. – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă ale comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, vor aduce la îndeplinire prevederile Planului de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Șoldanu actualizat.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ion BUCUR
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 19
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 27 aprilie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe
pagina de internet, cu datele personale anonimizate.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
pe anul 2018
Geambașu Iulian, primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, modificată și
completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6) din Legea
nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

Având în vedere:





Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin care se propune aprobarea actualizării Planului de
analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018;
Raportul de specialitate privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2017, elaborat de dl Petrică VLĂSCEANU, Șef S.V.S.U. al comunei Șoldanu;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.3/30.01.2009 privind privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/29.06.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017.

În baza:




prevederilor art.25 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată şi completată;
prevederile art.6 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a
riscurilor;
prevederile art. 36 alin.(2) lit.d), alin (6) lit.a) pct.8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 3. – Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
elaborat de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.

Art. 4. – Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ale comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a hotărârii adoptate tuturor factorilor
interesați.

INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr.1553/09.03.2018
Propus spre adoptare
la Comuna Șoldanu
Astăzi, 27 aprilie 2018

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor
(PAAR) al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018
Stimați Consilieri ai Consiliului local al comunei Șoldanu
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Luând act de:




prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire
a Constituției României nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6)
din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

Văzând:
 Refratul privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2018, înregistrat sub nr.1532/07.03.2018, întocmit de dl Petrică VLĂSCEANU, Șef
S.V.S.U. al comunei Șoldanu;



Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.3/30.01.2019 privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/29.06.2017 privind actualizarea Planului
de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017.
Având în vedere:




prevederile art.25 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată şi
completată;
prevederile art.6 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului
de analiză și acoperire a riscurilor;
Prevederile art.36 alin.(2),lit.a), alin.(3),lit.b), art.61 alin.(3)și (4) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Urmare faptului că de la data actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017, prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.32/29.06.2017, au intervenit modificări privind persoanele de contact și coordonatele
autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor la comuna Șoldanu
propunem, concret, actualizarea anexei nr.1.1 la Planul de analiză și acoperire a riscurilor al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre
nr. 3872/25.05.2017 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018
Subsemnatul Petrică VLASCEANU– șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență - SVSU
Șoldanu, văzând:
 Referatul de necesitate înregistrat cu nr.1532/07.03.2018, prin care se propune actualizarea
PAAR pe anul 2018,
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1554/09.03.2018 elaborat de Primarul comunei Şoldanu,
prin care se propune Consiliului local al comunei Șoldanu adoptarea unei hotărâri privind
aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2018,
 Proiectul de hotărâre nr.1553/09.03.2018 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și




acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018,
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.3/30.01.2019 privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi,
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/29.06.20176 privind actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017
și analizând prevederile:



Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată:

o art. 36.alin.(2) - Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: ..........
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
o art. 36 alin.(6) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ...............
8. serviciile de urgenţă;


Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă republicată:
o art.1. alin.(1) - Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si

reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice,
tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si
realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a
dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale
situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si
asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate,
(2) Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se
bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor
administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si
privat romane, precum si persoanelor fizice,
o art.25. - Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile
locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale: .................
b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta.


O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor:

o art. 2. - Planul de analiza si acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR,
cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale,
masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective,
o art. 6. alin.(1) - PAAR se intocmesc de comitetul judetean/al municipiului Bucuresti
pentru situatii de urgenta, respectiv de comitetele locale pentru situatii de urgenta si se
aproba de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de
consiliile locale, corespunzator unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.
(2) PAAR se intocmesc si se aproba in termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de
catre prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativteritoriala,
elaborata de inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, si
se actualizeaza la fiecare inceput de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decat cele
analizate sau modificari in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atributii ori
asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil
teritorial.
Luând în considerare faptul că de la data actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor
(PAAR) al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017, prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.32/29.06.2017, au intervenit modificări privind persoanele de contact și
coordonatele autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor la
comuna Șoldanu propunem, concret, actualizarea anexei nr.1.1 la Planul de analiză și acoperire a
riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, modificată şi completată, constat că proiectul de hotărâre
nr.1553/09.03.2018 propus pentru actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018 nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin
redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi
necesitate și propun Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind aprobarea
actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi
pe anul 2018.
Sef SVSU,
Petrică VLĂSCEANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, compusă din: TRUŞCĂ ALEXANDRINA - preşedinte,
ILIE COSTEL –secretar, CERNEA IULIAN, TĂNASE IONEL şi MUSTĂŢEA VALERIU – membri,
întrunită la data de 27 aprilie 2018, la care au participat___5__membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în
analiză următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza
elaborării acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Şoldanu şi de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept
prevăzute de normele legale în vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea
acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu __5___voturi
pentru, din totalul de 5 ai comisiei, absentând _________________--__________________ şi fiind împotrivă
_________________________________________--______________________________________ care şiau motivat părerea contrară astfel ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR

TRUŞCĂ ALEXANDRINA

ILIE COSTEL

CERNEA IULIAN ________________________

____________

_____________

TĂNASE IONEL _________________________

MEMBRI,

MUSTĂŢEA VALERIU____________________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de agricultura,activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate pentru agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, compusă din: VISAN VASILE- preşedinte, CONSTANTIN
GEORGICĂ –secretar, ANDREIAȘ IULIAN, DIVAN MARIAN, BUCUR ION – membri, întrunită azi, 27
aprilie 2018, la care au participat __5___ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele
proiecte de acte administrative elaborate privind:
2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza
elaborării acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Şoldanu şi de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept
prevăzute de normele legale în vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea
acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu __5__voturi
pentru, din totalul de 5 ai comisiei, absentând ___________________________--______________________
şi fiind împotrivă __________________________________--___________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel _________________________--_________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,
VIȘAN VASILE
______SI______

SECRETAR,
CONSTANTIN GEORGICĂ
____SI_______

MEMBRI,
ANDREIAȘ IULIAN-MARIUS_______SI_________
BUCUR ION

_________SI_______

DIVAN MARIAN _________--SI_____________

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, compusă din: BOTEA MARIJANA- preşedinte, CIOBANU
CIPRIAN FLORIN –secretar şi MARIN IULIAN – membru, întrunită la data de 27 aprilie 2018, la care au
participat __3___ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ
elaborat:
1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza
elaborării acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Şoldanu şi de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept
prevăzute de normele legale în vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea
acestuia în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu __3___voturi
pentru, din totalul de 3 ai comisiei, absentând ____________________--________________________ şi
fiind împotrivă _________________--______________ care şi-au motivat părerea contrară astfel
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI,

BOTEA MARIJANA

CIOBANU CIPRIAN-FLORIN

MARIN IULIAN

SI

SI

SI

