
pentru
privind

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.8/2020

area Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local al Municipiului Campina

aprob

Avand in
ing.Tiseanu Horia

- raportul n:
Primariei Municip

Campina, respectr
servicii si comert,

nr.7.685/24 martie

redere referatul de aprobare nr.7.683/24 martie 2020 al d-lui
Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune

modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.8/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului
Campina;

Tinand seania de:
r.7.684/24 martie 2020, promovat de Directia juridica din cadrul
ului Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Comisia administra|ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,

tnunca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;
- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub

2020;
In conformiiate cu prevederile:
- art.50 dir| Decretul nr.l95/2002 privind instituirea starii de urgenJa pe

teritoriul Romanie|;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislat|va pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, al
alin.(5), lit."c" din

,̂

In temeiul i

n.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a", art.l34, art.l37, art.l38 si art.l39,
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
rt.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.

nr.57/3 iulie 2019 Drivind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea $i completarea Anexei la H.C.L. nr.8/2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al
Municipiului Campina, dupa cum urmeaza:

1. Art.l8, a|in.(13) se completeaza si va avea urmatorul continut:
" Art.l8, alin.(13) - Votul m comisii este, de regula, deschis, exprimat

| .̂

conform modalititii prevazute la art.29, alin.(6). In anumite situa^ii comisia poate
hotari ca votul sa iIe secret, stabilind, de la caz la caz, $i modalitatea de exprimare a
acestuia".

2. Art.28,a in.(2), lit."c" se completeaza si va avea urmatorul continut:
"Art.28, alin (2), lit."c" - posibilitatea ceta^enilor cu domiciliul sau re^edin^a m

Municipiului Campina de a asista la $edinJele consiliului local, in condi^iile art.28,
alin.(5) si alin.(6)
de a le putea urm

din regulamentul de organizare $i functionare a consiliului local si
iri pe internet".



alin

3. La
urmatorul continu

"Art.28,
abilitate, precum
situatii care fac
sedintelor Consiliului
specialitate se d
constituie ANEXA
de catre Secretarul
sedintei".

Alin.
aproba desfasurarea

art.28 se introduc doua aliniate, alin.(21) si alin.(22) care vor avea

Pre$edinte de
Consili

dl.Dochia

Campina, 26 mbrtie 2020
Nr.41

.(21) - In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatiIe
epidemiile, pandemiile, fenomene naturale extreme si alte

imposibila prezenta consilierilor locali la Iocul desfasurarii
Local, sedintele Consiliului Local sau ale comisiilor de

sfasoara prin mijloace electronice, conform procedurii care
la prezenta hotarare. RezultateIe votului vor fi consemnate
General al Municipiului Campina, m procesul - verbal al

22) - In situatia prevazuta la alin.(21), Consiliul local poate
sedintei cu usile inchise".

4. La art.29, alin.(5), dupa lit."b" se introduce lit."c" care va avea
urmatorul continu

,,Art.29, alih.(5), lit."c" - electronic".

Art.II. - Pre|zenta hotarare se comunica:
InstituJiei Prefectului Jude^ului Prahova;
Primarului Municipiului Campina;
Directiei juridice;
Directiei economice;
Compartimentului resurse umane;
Membrilor Consiliului local.

Contrasemneaza,
Secretar General,

jr.MoM6veanu Elena



ANEXA
la H.C.L. nr.41/26 martie 2020

Pre$edinte de sedin{a,
Consilier,

dI.Dochia Adrian

PROCEDURA DE DESFASURARE A SEDINTELOR
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA,

m situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate

CAPITOLUL I
;iilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Campina

Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

Convocarea Comi

Art.l.(l) -
Municipiului Cankpina, respectiv convocarea Consiliului local al Municipiului
Campina, se fac prin modalitatile prevazute de Codul administrativ.

(2) - Locul desfasurarii sedintelor Comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al Municipiului Campina se considera fiind acolo unde se afla
Presedintii acestorii.

(3) - Locul desfasurarii sedintei Consiliului al Municipiului Campina, se
considera fiind acolo unde se afla Primarul, Presedintele Consiliului local al
Municipiului Campina, respectiv Secretarul General al Municipiului Campina.

Art.2 - Documentul de convocare, pe langa mentiunile prevazute de Codul
administrativ, va cuprinde in mod obligatoriu si mentiunea ca "sedinta se va
desfasura prin mijlpace electronice, printr-o platforma online de video conferinta".

CAPITOLUL II
Moda|litatea de lucru in cadrul Comisiilor de specialitate ale

Consiliului local al Municipiului Campina

Art.3 - Procedura de lucru, la mceperea sedintei, in cadrul Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al Municipiului Campina este urmatoarea:

a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc sa-l utilizeze
(smartphpne, PC, notebook, laptop, etc.);

b) Vor veriiica casuta de e-mail cu care corespondeaza in relatia cu Primaria
Municipiului Campina, vor primi si deschide e-mailul privind invitatia
pentru conectare la platforma online si vor selecta link-ul " ";

c) La prima utilizare vor completa in casuta disponibila numele, prenumele si
e-mailul;

d) Vor fi coiectati automat in sistemul de video conferinta.
Art.4 - Modalitatea de lucru in timpul sedintei Comisiilor de specialitate ale

Consiliului local al Municipiului Campina este urmatoarea:
a) Presedintele Comisiei de specialitate va face o prezenta tehnica a
consilierilor locali, pentru a se asigura ca toate dispozitivele functioneaza
normal. In acest sens, fiecare consilier local va fi intrebat daca este prezent si i
se va porni microfonul pentru confirmare.
b) Presedintele Comisiei de specialitate anunta daca sunt indeplinite
conditiile de: cvorum, pentru ca sedinta sa fie statutara, conform prevederilor
legale.



m
Presedintele

Presedintele

c) In sittflatia
vor inscrie
d)
vederea aco
e)
consilierulu
interventia
Art. 5.(1) -
a) Prin;
a-si exprim
b)' Prin
isi vor pute

(2)-
"Abtinere".

Art.6 - Timbul
5alin.(l)lit."b",e

Art.7 - Dup
caz, a expirat
anunta rezultatul

Art.8 - Aviiul
Municipiului
Municipiului Cambina

in care consilierii locali doresc sa se mscrie la cuvant, acestia
casuta de chat: "Inscriere la cuvant".

Comisiei de specialitate va porni microfoanele pe rand, Tn
rdarii cuvantului.

Comisiei de specialitate are dreptul sa opreasca microfonul
local daca acesta are un comportament neadecvat sau daca

cestuia nu are legatura cu subiectul dezbatut.
^rocedura de exercitare a votului se poate face in doua modalitati:
pel nominal si pornirea microfonului flecarui consilier local pentru
votul;

^tilizarea sistemului de vot electronic din aplicatie, unde consilierii
selecta optiunea de vot.

3ptiunile de vot sunt urmatoarele: 1) "Pentru", 2) impotriva" si 3)

de exercitare a dreptului la vot, in modalitatea prevazuta la art.
ite limitat la maxim 3 minute.
a ce ultimul consilier local si-a exercitat dreptul la vot sau, dupa

timpul de exercitare a acestuia, Presedintele Comisiei de specialitate
vbtului.

va fi transmis anterior desfasurarii sedintei Consiliului local al
Cajnpina, prin mijloace electronice, Secretarului General al

Art.9 - Procedura
Municipiului Camoina

a) Consili
(smartphone, PC, i

b) Vor ver
Municipiului Campina
conectare la platforma

c) La priniii
e-mailul;

d) Vorfi
Art.lO -

Municipiului CamDina
a) Presedintele
Secretarul
consilierilor

A.

normal. In
se va porni
b) Secretar|il
indeplinite
prevederilor
c) Presedidtele
si aprobare

CAPITOLUL III
Modalitatea de lucru in cadrul sedintei

-> i

Consiliului local al Municipiului Campina

de lucru la inceperea sedintei Consiliului local al
este urmatoarea:

erii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc sa-l utilizeze
notebook, laptop, etc.);
ifica casuta de e-mail cu care corespondeaza in relatia cu Primaria

vor primi si deschide e-mailul privind invitatia pentru
online si vor selecta link-ul " ";

utilizare vor completa in casuta disponibila numele, prenumele si

conectati automat in sistemul de video conferinta.
S )

Modalitatea de lucru in timpul sedintei Consiliului local al
este urmatoarea:
Consiliului local al Municipiului Campina asistat de

eneral al Municipiului Campina, va face o prezenta tehnica a
locali, pentru a se asigura ca toate dispozitivele functioneaza

cest sens, fiecare consilier local va fi intrebat daca este prezent si i
microfonul pentru confirmare.

General al Municipiului Campina verifica si anunta daca sunt
;onditiile de cvorum, pentru ca sedinta sa fie statutara, conform
legale.

de sedinta va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare
acesteia fiind cea prevazuta de Codul administrativ.



Presedintele

d) In situat
mscrie in catsuta
e) Presedintele
porni micro
f)
dreptul sa
comportamdnt
subiectul debbatut
Art.ll.(l) -
a) Prin a

a-si exprima votul
b) Prin i

isi vor putea select^
(2)-

3) "Abtinere".
Art.l2 - Ti^npul

art.ll,alin.(l),lit.
Art.l3.(l) -

dupa caz, a expi
Consiliului local a

(2)
Campina mention^aza
adoptat sau respin

Procedura de exercitare a votului se poate face m doua modalitati:
a|pel nominal si pornirea microfonului fiecarui consilier local pentru

tilizarea sistemului de vot electronic din aplicatie, unde consilierii
optiunea de vot.

^

3ptiunile de vot sunt urmatoarele: 1) " "Pentru", 2) Impotriva" si

de exercitare a dreptului la vot, m modalitatea prevazuta la
'b", este limitat la maxim 3 minute.
Dupa ce ultimul consilier local si-a exercitat dreptul la vot sau,
at timpul de exercitare al acestuia, Presedintele de sedinta al
Municipiului Campina anunta rezultatul votului.

- Presedintele de sedinta al Consiliului local al Municipiului
daca Proiectul de hotarare sau subiectul supus votului a fost

Art.l4 -
Campina se asigu
verbale ale sedin
consiliului, la ins
vizualizarea acestcra

Art.l5 - Di
Art.l6 -

audio si video.
Art.l7.(l) -

Campina se vor
Municipiului CarmSina

(2)-
(1), va fi semnat
local al Municip
Campina.

a in care consilierii locali doresc sa se inscrie la cuvant, acestia vor
^

de chat: "Inscriere la cuvant".
de sedinta al Consiliului local al Municipiului Campina va

banele pe rand, in vederea acordarii cuvantului.
de sedinta al Consiliului local al Municipiului Campina are

opreasca microfonul consilierului local, daca acesta are un
neadecvat sau daca interventia acestuia nu are legatura cu

CAPITOLUL IV
Caracterul public al sedintelor

Consiliului local al Municipiului Campina

C^racterul public al sedintelor Consiliului local al Municipiului
'a prin accesul celor interesati, m conditiile legii, la procesele -
telor Consiliului local, la proiectele de hotarari, la hotararile
rumentele de prezentare si motivare a acestora, precum si prin

pe internet.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ipozitivele utilizate vor avea conexiune la internet.
Sedintele Consiliului local al Municipiului Campina se vor inregistra

Dezbaterile din cadrul sedintei Consiliului local al Municipiului
cbnsemna intr-un proces-verbal, prin grija Secretarului General al

Dina.
Procesul-verbal intocmit conform prevederilor de la art.l7, alin.
3entru veridicitate de catre Presedintele de sedinta al Consiliului
ului Campina si de catre Secretarul General al Municipiului



Art.l8.(l) -
Primarului va a
Campina, la solicii

(2)
desfasurarii sedin
participarea
electronice de
votul prin Fisele d

Art.l9 - P
Urgenta a
completarile ulteribare

Compartimentul informatic din cadrul aparatului de specialitate al
igura consilierea membrilor Consiliului local al Municipiului

area acestora si suport tehnic pe durata desfasurarii sedintelor.
- In situatia in care din motive tehnice intervenite inaintea datei
ei platforma on-line de video conferinta nu poate fi utilizata,

consilierilor la sedinta on-line se poate asigura prin alte mijloace
comunicare. Pentru aceasta situatie consilierii isi vor exprima in scris

; vot transmise in acest sens.
'ezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de

Guvenkului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.7.683/24marti32020

la proi
Anexei Ia H.C.L.

REFERAT DE APROBARE
ectul de hotarare pentru modiflcarea si completarea
nr.8/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare aI Consiliului IocaI al Municipiului Campina

iulie

Consiliului

functionare
vedere

de

Subsemnatu
Municipiului Cambina
O.U.G. nr.57/3
alin.(l), lit."c" dir
elaborarea actelor
aprobarii
completarea Ane
organizare si

Avand in
instituirea starii
Regulamentului d
Campina, aprobat
completarii acestu
contactul direct i
modalitatii de utili

Fata de
reglementarii pos
sedintelor comisiil6r de

Aceasta
autoritatile abilitat
situatii care fac
sedintei. Aceasta
aprobarii Consilhilui
posibilitatii desfas
local.

Aceasta regl
- mentinere

lit."c" din O.U.G.
- posibilitatea

a urmari pe intern
57/2019);

specialitate.

ing.Tiseanu Horia-Laurentiu, in calitate de Primar al
, in conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din
2019 privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30,

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
normative, republicata, modificata si completata, supun analizei si

local proiectul de hotarare pentru modificarea si
tei la H.C.L. nr.8/2020 privind aprobarea Regulamentului de

al Consiliului local al Municipiului Campina.
prevederile art.50 din Decretul nr.l95/16 martie 2020 privind

urgenta pe teritoriul Romaniei, s-a procedat la analizarea
organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului

prin H.C.L. nr.8/30 ianuarie 2020 in vederea modificarii si
a, astfel incat prin desfasurarea sedintei sa se evite, pe cat posibil

persoane. In acest sens propunerea vizeaza reglementarea
:are a mijloacelor electronice de comunicare.

situatie, consider ca se impune completarea R.O.F. Tn sensul
bilitatii desfasurarii sedintei Consiliului Local, precum si a

specialitate, prin mijloace electronice.
este propusa pentru situatii exceptionale constatate de

precum epidemiile, pandemiile, fenomene naturale externe si alte
mposibila prezenta consilierilor locali la locul de desfIsurare a
raodalitate se va reglementa printr-o procedura care se va supune

Local. Pentru astfel de situatii propun si reglementarea
urarii sedintelor cu usile inchise, pe baza aprobarii Consiliului

mentare implica si alte modificari in cuprinsul R.O.F., respectiv:
modalitatii de exprimare a votului electronic (art.l39, alin.(5),
.57/2019);
cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in Municipiul Campina de

;t sedinta Consiliului Local (art.l38, alin.(2), lit."c" din O.U.G.

intre

aceasta

modalitate

nr

emen1area votului electronic si in ceea ce priveste comisiile de



Fata de cel
hotarare.

Cadrul legal
- prevederi

urgen|a pe teritori^l
- prevederil

art.l39, alin.(5), li
O.U.G. nr.57/3 iul

aplicabil:
e art.50 din Decretul nr.l95/2002 privind instituirea starii de

Romaniei;
5 art.l29, alin.(2), lit."a" $i alin.(3), lit."a", art.l34, art.l37, art.l38,
t."c" si art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din
e 2019 privind Codul administrativ.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu

edit.B.L.

prezentate mai sus, propun adoptarea prezentului proiect de



Adresa:Bd. Cu

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA
PRMARIAMUNICn>njLUI CAMPINA

turii nr.l8, Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
www.primariacampina.ro

',K MCt :<0 ''C-"

Email: web@primariacampina.ro

DIRECTIA JURIDICA
SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SI LOCATIV
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RELATIA CU CONSILIUL LOCAL
Nr. l2t,

Proiectul de
nr.8/2020 privind
Consiliului local

RAPORT

hotarare pentru modiflcarea si completarea Anexei la H.C.L.
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al

al Municipiului Campina propus spre aprobare consiliului
local de dl. ing.Tiseanu Horia Laurenfiu - PrimarulMunicipiului Campina este
legal si in concordanta cu prevederile legale invocate, respectiv art.50 din Decretul
nr.l95/2002 privind instituirea starii de urgenJa pe teritoriul Romaniei si ale
art.l29, alin.(2), lit."a" ^i alin.(3), lit."a", art.l34, art.l37, art.l38 si art.l39,
alin.(5), lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

SEF SERVICIU,
JR. VOrau MONICA



Adresa:Bd.
Email: web^primariacampina.ro

ROMAMA JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUICAMPWA
'ulturii nr.l8, Tel. 0244336134, Fax: 0244371458

-/x
l RINA SIMTEX

wwvv.pnmanacampina.ro

SECRETAR GENERAL
Nr.7.685/24 martie 2020

Secretarul
dispozitiile art.24
administrativ,
hotarare initiat,
formulat de ing.Ti

Avand in
juridica din cadrul

acorda
hotarare pentru
aprobarea
Municipiului

- art.50 dir
teritoriul Romanie

- art.6, alin.
de tehnica legislat
completata;

- art.l29,
alin.(5), lit."c" si
nr.57/3iulie2019

Autoritatea
asupra actelor
caz.

A V I Z

General al Municipiului Campina, Judetul Prahova, abilitat de
alin.(l), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul

analizand prin prisma actelor normative si administrative proiectul de
c&re are la baza referatul de aprobare nr.7.683/24 martie 2020,

>eanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina;
vedere raportul nr.7.684/24 martie 2020, intocmit de Directia
Primariei Municipiului Campina;

FAVORABIL, din punct de vedere al legalitatii, proiectuIui de
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.8/2020 privind

Regul;imentului de organizare si functionare al Consiliului locaI al
ina, motivat de prevederile:
Decretul nr.l95/2002 privind instituirea starii de urgem:a pe

Canip

3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
va pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si

alin

adopt

.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a", art.l34, art.l37, art.l38, art.l39,
irt.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
privind Codul administrativ.
publica locala emitenta, in spe^a Consiliul local, poate reveni
ate in sensul completarii, modiFicarii, revocarii, suspendarii, dupa

SECRETAR,GENERAL,
jr.Elena Moldoveanu

edit.B.L.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA
Comisia: Buget, finante, programe finantare europeana, adfriinistrarea
domeniului public si privat si agricultura

Nr. 201/25.03.2020

A V I Z
ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L.
privind aprobarea Regulamentului de organizare si

Consiliului local al Municipiului Campina

nr.8/2020
fuiictionare al

Comisia: Buget, finante, programe finantare europeana,
domeniului public si privat si agricultura, Tntrunita Tn
25.03.2020, analizand Proiectui de hotarare pentru modificar
Anexei la H.C.L. nr.8/2020 privind aprobarea Regulamentulu
functionare al Consiliului local al Municipiului Campina,
documentele anexate, Tn baza art.136, alin.(6) si alin.(8), lit."c'
- alin.(8) si alin.(10) - alin.(13) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2
administrativ, precum sj a votului deschis exprimat de membrii

administrarea
din data de

3a si completarea
de organizare si

supus avizarii sj
si art.141, alin.(6)
19 privind Codul
;ai, redat mai jos:

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Membrii comisiei

ALBU ELENA

LUPU LIVIA RODICA

FRINCU ANDA
LORENA

BONDOC VIOREL

DOCHIA ADRIAN

Modalitate de votare
Favorabil

^
DA

I%-

bt-
ti4-

Abtinere

.̂.

-

Res

—

)ingere
Semnatura

f
!

PROPUNE:
* APROBAREA prezentului proiect de hotarare DA/NU;
* APROBAREA, cu formularea urmatoarelor amendamente

propuneri acceptate, cat $i cele respinse:

PRE$EDINTE, ECRtTAR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA
: ADMINiSTRATTE PlOBLICA LOCALAJURlDICJftELATII CU PUBLICULJ>ERVICIt SI COMERT.S.A.M.D

Nr. /

AVIZ
ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND

raodiflcarea $i compIetarea Anexei la H.C.L. nr.p/2020
privind aprobarea ReguiamentuIui de organizare si f^nctionare al

( o i ) s i l i u l u i local ai Munic ip iului (anipin;

APMlNTSTRATIE PUBLICA LQCALA. JURIDIC, RELATI1 CU PUB

coMERT,s.A.M.p mtrunita in sedinfa din data de 26.03.2020.a analizatproiectul de
hotarareprivind modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L,

,ICUL. SERVICIISI

nr.8/2020
privind aprobarea Regutamentului de organizare sifiinctionare al Consiliului

*

zal al Municipiului Campina, precum si documentele anexate, proiect care a fost
pus avizarii. In uram analizei si in baza art.l36, alin(6) ^i aliq. (8), lit" c" si art.i41,

aIin.(6) - alin.(8) si aiin. (10) - alin. (13) din O.U.G. nr. 57/3 iule2019 privind
Codul administrativ, precum ^i a votului deschis exprimat de membrii sai, redat mai
jos:

j Nr. Membrii comisiei
{ crt. |
^T | CANDEA COSTANTIN

Modalitate de votare Semnatura

2. PETRESCU IQN
3 .
4.

PETROVIC1 MlHAELA
PANESCU ROBERT

^TIN

JELA
LT

ravorabil

, J^
/>ct
ha
6a

Abtmere

*.
***--

-
- - '

f**^r-

^_Respir
*^

^rf*"

-

- _.

igere *% /sfi*A * " ,f i -'**rf^-

PROPUNE:
* APROBAREA prezentului proiect de hotarare
* APROBAREA, cu formularea urmatoarelor amendmentelor si

propunerilor acceptate, cat gi cele respinse:

E$EDINTE." SECRETAR,


