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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 30.05.2019 cu ocazia şedinŃei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 5 zile înainte de data stabilită. 
 La şedinŃă sunt prezenŃi 18 din cei 19 consilieri. Lipseşte d-na consilier local 
Ardelean Dana Alina. 
 La şedinŃă participă primar Ovidiu Bălan, viceprimar łambă Alin Adam, secretar 
Teodor Iordan, directori din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi mass-media 
locală. 
 Întrucât procesele verbale ale şedinŃei ordinare din data de 24 aprilie 2019 şi al 
şedinŃei de îndată din de data de 15 mai 2019 au fost puse la dispoziŃia consilierilor, d-l 
secretar Teodor Iordan întreabă dacă există obiecŃii cu privire la acestea. Întrucât nu 
există obiecŃii, procesele verbale sunt supuse, pe rând, la vot şi aprobate cu unanimitate 
de voturi. 
 Preşedintele de şedinŃă, d-l consilier łambă Alin Adam prezintă următorul proiect al 
ordinii de zi :  
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  conturilor  de execuŃie bugetară şi a 
situaŃiilor financiare anuale pe anul 2018. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiŃii: „Modernizarea Stadionului Mecanica din municipiul 
Orăştie, judeŃul Hunedoara” aprobaŃi prin HCL nr.295/2018. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice 
pentru anul 2019. 
 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 
Municipiului Orăştie pe anul 2019, în vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D. 
 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare 
până la sfârşitul anului 2019.   
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2019. 
 7.Proiect de hotărâre privind propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 8.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie – 
august 2019.   
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului 
Orăştie pe anul 2019. 
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 10.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Orăştie în 
Consiliul de AdministraŃie al Regiei Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A. 
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot şi 
aprobat în unanimitate.  
 La primul punct al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea  conturilor  de execuŃie bugetară şi a situaŃiilor financiare 
anuale pe anul 2018. 
 D-na director Jorza Lucia face o prezentare succintă a raportului întocmit de 
DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.99/2019 privind aprobarea  conturilor  de execuŃie 
bugetară şi a situaŃiilor financiare anuale pe anul 2018. 
 La punctul al doilea al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiŃii: „Modernizarea Stadionului Mecanica din municipiul Orăştie, judeŃul 
Hunedoara” aprobaŃi prin HCL nr.295/2018. 
 D-l ing.Iacob Doru prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Biroul 
Dezvoltare Locală şi Proiecte. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi łambă Alin Adam dau citire, pe rând, rapoartelor de 
avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru urbanism.  
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este 
de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.100/2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii: „Modernizarea Stadionului Mecanica 
din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara” aprobaŃi prin HCL nr.295/2018. 
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului anual al achiziŃiilor publice pentru anul 2019. 
 D-l ing.Pojoni Oliver prezintă raportul întocmit de DirecŃia tehnică – Compartiment 
achiziŃii publice. 
 D-nii consilieri Paşca Ioan şi Stănculesc Valentin Silviu arată că, în comisia 
economică şi în comisia pentru servicii şi comerŃ, proiectul de hotărâre a fost avizat 
favorabil. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
 Este adoptată Hotărârea nr.101/2019 privind aprobarea Programului anual al 
achiziŃiilor publice pentru anul 2019. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe 
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anul 2019, în vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia prezintă, pe rând, 
rapoartele de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru învăŃământ, sănătate, 
sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă cât câştigă lunar un paramedic.  
 D-l director Costoiu Călin arată că, nu ştie cu exactitate, dar mai mult ca sigur au 
peste salariu minim pe economie, o să se informeze şi până la sfârşitul şedinŃei o să 
prezinte care este salariu cu aproximaŃie. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este 
de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.102/2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul 
local al Municipiului Orăştie pe anul 2019, în vederea susŃinerii activităŃii S.M.U.R.D. 
 În continuare, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul anului 2019.   
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Paşca Ioan şi d-na consilier Cîndea LenuŃa Aurelia dau citire, pe rând, 
rapoartelor de avizare ale comisiei economice şi comisiei pentru învăŃământ, sănătate, 
sport, cultură şi culte. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă dacă numărul şi cuantumul burselor au 
fost stabilite după criteriile din anii precedenŃi. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, au fost avute în vedere criteriile de calcul din 
anii precedenŃi, urmând a se acorda numărul de burse conform solicitărilor unităŃilor de 
învăŃământ. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.103/2019 privind aprobarea numărului şi cuantumului 
burselor şcolare până la sfârşitul anului 2019.   
 La punctul 6 al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea programului anual al finanŃărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al municipiului Orăştie în anul 2019. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 
 D-l consilier Paşca Ioan arată că, în comisia economică, proiectul de hotărâre a fost 
avizat favorabil. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian întreabă care au fost criteriile după care s-au 
alocat sumele pe cele patru domenii sectoriale. I se răspunde de către d-l director Costoiu 
Călin care arată că, repartizarea a fost făcută având în vedere solicitările care au existat în 
anii precedenŃi pentru fiecare domeniu de finanŃare nerambursabila. 
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian propune să se aloce mai mulŃi bani pe domeniile 
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„Cultura” şi „EducaŃie”, respectiv câte 20 mii lei pentru fiecare din aceste domenii şi care 
să fie retraşi de la domeniul „Culte”. Totodată, mai arată că, dacă vor fi mai multe 
solicitări ulterior pe „Culte” aceştia vor putea fi transferaŃi pentru sesiunea a doua şi 
consideră că i se pare normal ca cele două domenii să aibă alocate sume cât de cât 
rezonabile.  
 D-l viceprimar łambă Alin Adam arată că, din experienŃa anilor precedenŃi tot 
timpul rămâneau sume de bani pe care îi foloseam pentru încă o sesiune pentru aceste 
domenii şi din aceasta cauză s-a venit cu această propunere, să nu rămână neaccesate şi 
să existe o egalitate pentru cei care se încadrează pentru accesarea sumelor şi consideră 
că, e normal să fie o singură sesiune.  
 D-l consilier Molocea Mihai Iulian arată că legea prevede posibilitatea organizării a 
două sesiuni, daca rămân bani neaccesaŃi de la prima sesiune, să se poată transfera pentru 
sesiunea a doua. În aceeaşi ordine de idei, arată că, proiectele care se depun pe domeniul 
„Culte” se fac în principal pe parte de patrimoniu si pot exista solicitări mai multe pe 
domeniile „Cultură” şi „EducaŃie” şi să nu fie fonduri suficiente. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului şi a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui consilier Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind 
consemnate 6 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru”, iar 6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.104/2019 privind aprobarea programului anual al 
finanŃărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Orăştie în anul 
2019. 
 În continuare, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
propunerea restituirii unor terenuri foştilor proprietari. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ dă citire raportului de avizare al comisiei pentru 
administraŃie locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 13 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.105/2019 privind propunerea restituirii unor terenuri 
foştilor proprietari. 
 La punctul 8 al ordinii de zi, d-l primar arată motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe perioada iunie – august 2019.   
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 Preşedintele de şedinŃă solicită consilierilor locali să facă propuneri nominale pentru 
desemnarea preşedintelui de şedinŃă pentru perioada sus amintită. 
 D-l consilier Pasca Ioan îl propune pe d-l consilier Stănculesc Valentin Silviu, iar d-
l consilier Molocea Mihai Iulian îl propune pe d-l consilier Bulz Dionisie. 
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 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea propunerilor si a 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Propunerea d-lui consilier Paşca Ioan se supune la vot fiind consemnate 12 voturi 
„pentru”, iar 6 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Propunerea d-lui consilier Molocea Mihai Iulian se supune la vot fiind consemnate 
6 voturi „pentru”, iar 12 consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu 12 voturi „pentru”, iar 6 
consilieri s-au abŃinut de la vot. 
 Se adoptă Hotărârea nr.106/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pe 
perioada iunie – august 2019.   
 În continuare, d-l primar expune motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului  local al municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Paşca Ioan dă citire raportului de avizare al comisiei economice. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului 
de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.107/2019 privind aprobarea rectificării bugetului  local 
al municipiului Orăştie pe anul 2019. 
 La punctul 10 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Orăştie în Consiliul de 
AdministraŃie al Regiei Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea Orăştiei” R.A. 
 D-l director Costoiu Călin dă citire raportului întocmit de DirecŃia AdministraŃie 
Publică Locală. 
 D-l consilier Petre Radu OnuŃ arată că, în comisia pentru administraŃie locală, 
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului de hotărâre este 
de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.108/2019 privind numirea reprezentantului Municipiului 
Orăştie în Consiliul de AdministraŃie al Regiei Publice Locale ,,Ocolul Silvic Valea 
Orăştiei” R.A. 
 D-l director Costoiu Calin arată că, a aflat între timp cât este venitul lunar a unui 
paramedic, acesta fiind de 2.600 lei net. 
 În încheierea şedinŃei, d-l secretar Teodor Iordan doreşte se informeze Consiliul 
local cu privire la faptul că, există o adresă din partea d-nei Iancu ZoriŃa, care deŃine în 
proprietate un imobil pe str.CetăŃii şi îi lipseşte o suprafaŃă de teren faŃă de ceea ce are 
înscris în Cartea Funciară şi solicita să îi dăm noi o bucată de teren. Terenul respectiv se 
află în incinta fostei fabrici Vidra, dar noi nu putem să îi atribuim, nu avem baza legală, 
iar terenul respectiv nu se află în proprietatea Municipiului Orăştie. În aceeaşi ordine de 
idei consideră că, soluŃia ar fi ca dânsa să se adreseze instanŃei pentru revendicarea 
respectivei suprafaŃa de teren care se află în incinta societăŃii. 
 Acest lucru i s-a recomandat susnumitei şi în urma unei adrese şi a unei audienŃe 
avute la Primărie. 
 Totodată, d-l secretar arată că, urmare a solicitării d-lui consilier Stoica Constantin 
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Nicolae prin care a cerut să îi fie pusă la dispoziŃie lista cu persoanele care au în îngrijire 
copii cu autism, dânsul a luat legătura cu d-l Narcis Terchet, cel care se ocupă de 
proiectul prin care se doreşte înfiinŃarea unui centru pentru persoane cu autism. Acesta i-a 
comunicat că a fost semnată o declaraŃie de confidenŃialitate cu părinŃii acestor copii, 
conform căreia aceştia nu sunt de acord ca datele copiilor să fie făcute publice. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae solicită ca administraŃia să facă în scris 
acest lucru. 
 D-l secretar arată că, respectivele declaraŃii sunt la d-l Terchet Narcis şi pot fi 
consultate oricând. Totodată, mai arată că, situaŃia stă în felul următor, d-l Terchet Narcis 
ne-a comunicat că, nu este ceea ce ne-a prezentat d-na Doboş Carmen cu ocazia 
dezbaterii respectivului proiect de hotărâre, ca de fapt invitaŃia a fost nominală, adică 
numeric, respectiv un anume număr de cadre didactice, atâŃia tineri care doresc să facă 
voluntariat, un reprezentant al copiilor, un reprezentant de la Primărie şi un medic.  
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, toŃi cei care au fost nominalizaŃi în 
acea adresă, noi ştim ca aşa este, întrucât d-na Doboş Carmen a trimis adresa în limba 
română şi a tradus-o în limba engleză şi a trimis-o părŃii olandeze, care ulterior au 
retrimis-o, fiindcă aşa se face după cum bine ştim. Totodată, arată că, toate persoanele 
nominalizate trebuiau să aibă legătura cu autismul, nu să fie viitori cântăreŃi sau pianişti. 
 D-l secretar Teodor Iordan prezintă adresa comunicată de autorităŃile din Sliedrecht. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, având în vedere faptul că, d-na 
Doboş Carmen şi-a recunoscut vina şi pentru faptul că ne-a indus în eroare, cere d-lui 
primar să o sancŃioneze. 
 
 D-l secretar întreabă cum adică şi-a recunoscut d-na Doboş Carmen vina. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, din cele prezentate de d-l secretar, 
cum că d-l Terchet Narcis a spus că situaŃia nu a fost aşa cum ne-a fost prezentată de d-na 
Doboş Carmen şi ştim şi noi că nu a fost aşa cum s-a prezentat în acea şedinŃă, că 
persoanele din delegaŃie nu au legătură cu autismul. 
 D-l secretar arată că, persoanele din delegaŃie au fost invitate de către olandezi. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae solicită să i se prezinte delegaŃia dacă se 
susŃine ca este nominal, cu nume, să vină personal x, y, z, atunci nu are legătură cu 
autismul şi cu Consiliul local, este o neconcordanŃă. În aceeaşi ordine de idei, arată că, 
invitaŃia a fost făcută pentru specializarea unor persoane care să îngrijească la rândul lor 
persoane cu autism şi acum se vine cu o altă listă care nu are legătură cu autismul, în care 
este scris x,y şi z. 
 D-l secretar îi recomandă d-lui consilier să citească adresa respectiva adresă. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că respectiva adresă este scrisă de d-na 
Doboş Carmen şi trimisă fără semnătură în Olanda, care au semnat-o şi au retrimis-o. 
 D-l secretar arată că, dânsul nu ştie să fi fost aşa cum afirmă d-l consilier, olandezii 
au fost în vizita la Orăştie în luna martie şi au avut o discuŃie în vederea înfiinŃării unui 
centru pentru persoane cu autism. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, în adresa respectivă nu este nicio persoană 
trecută nominal este cu totul altceva cum a fost prezentat anterior. 
 D-l secretar arată că, rectifică, nu au fost nominalizate persoanele, ci cine să facă 
parte din delegaŃie ca şi funcŃie şi pregătire profesională. 
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 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, în adresă nu scrie cine să facă 
parte, nu sunt trecuŃi nominal. 
 D-na consilier Chira Adriana arată că, la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, elevii au 
fost anunŃaŃi cu două zile înainte că urmează să plece în Olanda şi-au făcut bagajele în 
grabă şi au plecat în Sliedrecht. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cine ştie limba engleză să traducă respectiva 
adresă. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, dânsul a tradus-o şi sunt scrise 
categoriile, nu este nimeni trecut nominal. 
 D-l secretar arată că, sunt enumerate categoriile de persoane care trebuie să facă 
parte din delegaŃie. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, este o diferenŃă enorma între ce a 
fost prezentat, sunt trecute categoriile şi nu persoanele nominal. 
 D-l secretar arată că, olandezii au solicitat într-adevăr pe categorii, dar a fost 
solicitat ca din delegaŃie să facă parte, de exemplu un singur reprezentant al persoanelor 
cu autism, nu mai multe. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, aşa este, un reprezentant al 
părinŃilor, dar care să aibă legătură cu persoanele cu autism. 
 
 D-l secretar arată că, d-na care a făcut parte din delegaŃie ca reprezentant al 
părinŃilor, are copil cu autism. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, cei din delegaŃie nu au nicio legătură cu 
autismul, a fost o singură persoană din cele 24 care au făcut parte din delegaŃie 
, ceilalŃi 23 ce legătură au cu autismul. 
 D-l secretar arată că, legătura este scrisă în invitaŃia trimisă de partea olandeză. 
 D-l consilier Stoica Constantin arată că, în adresă nu scrie niciunde numele lor şi 
cum au fost selectate respectivele persoane care au compus delegaŃia, sunt trecute 
categoriile profesionale. 
 D-l secretar arată că, din delegaŃie au făcut parte persoanele care sunt implicate în 
proiectul referitor la centrul pentru persoanele cu autism şi care au participat la întâlnirea 
cu olandezii. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, din nou, că persoanele care au 
făcut parte din delegaŃie nu au nicio legătură cu autismul. 
 D-na consilier Chira Adriana traduce din limba engleză în limba română invitaŃia 
transmisă de partea olandeză. 
 D-l consilier Stoica Constantin întreabă care este legătura celor 23 persoane cu 
autismul, arătând că, acestea nu au nicio legătură. 
 D-l secretar arată că, echipa care se ocupă de proiectul cu persoanele care au autism, 
cei care au făcut parte din delegaŃie au legătură cu autismul şi acel proiect. Astfel d-l 
Narcis Terchet este persoana care este responsabilă de implementarea acestui proiect, d-l 
doctor Bîrlea Lucian se ocupă de persoanele cu autism, d-na Lungu Anca, reprezentantul 
asociaŃiei părinŃilor copiilor cu autism, are copil cu autism. 
 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae arată că, d-l doctor Bîrlea Lucian nu are 
nicio legătură cu persoanele cu autism, aceasta deserveşte bătrânii de la Centrul de 
Servicii pentru Vârstnici. 
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 D-l consilier Stoica Constantin Nicolae îi solicită oficial d-lui primar să ia măsuri 
împotriva celor care ne-au minŃit,  dacă nu respectiva listă va fi trimisă direct la Parchet.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                          Secretar, 
            prof.łambă Alin Adam                                   jr.Teodor Iordan 


