CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 27 octombrie 2014,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1300 în prezenţa a 16 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.2463 din 27 octombrie 2014 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 27 octombrie 2014, ora 1300, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Dinu Ionel
3. Cepraga Cornel Sorin
4. Popazu Liviu
5. Truică Liliana
6. Ilie Clement
7. Badea Ionuţ
8. Gâdea Gheorghe
9. Preda Petronela Daniela
10.Bălănean Viorel
11.Măroiu Marian
12.Ciobanu George Daniel
13.Cartojan Dan Liviu
14.Gărgărea Dumitru
15.Vladu Alexandru
16.Pârlea Victor Constantin
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Spoială Slav Gheorghe
3. Ciulacu Mirela
4. Cioacă Ionuţ
Preşedinte de şedinţă este domnul Ciobanu George Daniel, ales prin H.C.L. nr.
282 din 21 august 2014.
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Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa
extraordinară din 27 ocotmbrie 2014. Înainte de a începe şedinţa, aş dori să-l întreb pe
domnul secretar dacă şedinţa este legal constituită.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 16 consilieri, şedinţa este legal
constituită şi poate începe. Dacă vreţi să mai prezentăm o situaţie care a apărut acum, ca
să lămurim.
Domnul primar Barbu Nicolae: Da.
Domnul secretar Roşu Petre: La şedinţă, după cum observaţi este prezent şi
domnul Velicu Florian, fost consilier, în prezent aflat în stiuaţie de litigiu cu Primăria
pentru constatarea încetării mandatului la data de 24 iulie. Înainte de şedinţă domnul
Velicu a prezentat un certificat de grefă din care rezultă că Hotărârea Consiliului Local
prin care s-a constatat încetarea a fost suspendată. Noi nu am primit încă comunicarea de
la instanţă, dânsul acum a depus şi se poate considera că am luat la cunoştinţă, oficial,
public, de acest lucru. A depus cu număr de înregistrare.
În acest moment situaţia este următoarea: hotărârea este suspendată până la
judecarea pe fond care probabil va fi joia viitoare, dar în acelaşi timp, în locul domnului
Velicu a fost validat un alt consilier, domnul Gărgărea, a cărui hotărâre nu a fost
suspendată, fiind valabilă. S-a creat o situaţie inedită ca doi consilieri să fie pe acelaşi loc
în prezent. Pentru a evita orice situaţie care ar putea crea probleme ulterior, părerea mea e
ca nici unul dintre dânşii să nu voteze acum, la această şedinţă.
Domnul consilier Dinu Ionel: Domnule secretar, am o întrebare: acest certificat de
grefă atestă faptul că hotărârea e suspendată.
Domnul secretar Roşu Petre: Da.
Domnul consilier Dinu Ionel: Hotărârea pe care noi am dat-o de excludere a
domnului Velicu din cadrul Consiliului Local....
Domnul secretar Roşu Petre: Nu, excluderea a dat-o partidul, noi am constatat
încetarea mandatului ca urmare a excluderii.
Domnul consilier Dinu Ionel: Şi hotărârea dată de partid este în momentul de faţă...
Domnul secretar Roşu Petre: Hotărârea dată de partid, acolo este o întreagă
poveste. Iniţial a fost exclus, în biroul, nu ştiu care colegiu a fost, i s-a respins contestaţia
cu caracter irevocabil, ulterior s-a revenit asupra caracterului irevocabil şi s-a anulat
excluderea şi a rămas valabilă. Nu ştiu ce va hotărî instanţa pe baza acestei proceduri a
partidului.
Domnul consilier Dinu Ionel: Dvs. din ce aţi spus, l-aţi pus într-o poziţie dificilă pe
colegul nostru care a fost validat.
Domnul secretar Roşu Petre: Eu am prezentat o situaţie.
Domnul consilier Dinu Ionel: A fost validat în cadrul şedinţei de Consiliu Local ca
şi consilier. Nu ştiu dacă suspendarea acelei hotărâri afectează şi validarea unui nou
consilier.
Domnul secretar Roşu Petre: Am spus foarte clar: hotărârea de validare a
domnului Gărgărea nu a fost suspendată.
Domnul consilier Dinu Ionel: Bun şi atunci, în consecinţă, domnul Gărgărea astăzi
să nu...
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Domnul secretar Roşu Petre: Era o opinie, dânsul poate vota. Era opinia mea,
pentru ca ulterior cineva să nu ne atace hotărârea şi să considere că votul domnului
Gărăgărea nu a fost valabil. Este posibil la instanţă orice.
Domnul consilier Dinu Ionel: Eu de ce v-am spus: ca nu cumva în viitor să nu
intrăm într-o stare de ambiguitate şi prin aceste găselniţe în legile române să blocăm încă
o dată Consiliul Local. Ştiţi foarte bine prin ce am trecut.
Domnul secretar Roşu Petre: Era o soluţie de a nu bloca o hotărâre foarte
importantă pe care o aveţi acum pe ordinea de zi.
Domnul consilier Dinu Ionel: Vă rog frumos să vă puneţi de acord şi partea
juridică a Primăriei, cât şi cu Prefectul judeţului şi în consecinţă să luaţi o decizie fiindcă
nu avem nevoie de stare de ambiguitate în cadrul Consiliului Local. Vă mulţumesc!
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Supun la vot ordinea de zi care are 4
puncte.
Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule secretar, vroiam să vă întreb: în
situaţia în care se suspendă hotărârea prin care noi a am constatat că domnul Velicu nu
mai poate fi consilier, cred că în acelaşi timp se subînţelege că cealaltă hotărâre pe care
noi am dat-o, devine nulă.
Domnul secretar Roşu Petre: Nu se poate subînţelege decât dacă instanţa prevede
expres. Nu se face vorbire.
Domnul consilier Măroiu Marian: Să presupunem că domnul Velicu câştigă. Ce
facem în situaţia aceasta?
Domnul secretar Roşu Petre: Domnul Velicu a cerut şi anularea celeilate hotărâri,
aşa că instanţa se va pronunţa asupra ambelor.
Domnul consilier Dinu Ionel: Vă spun eu că va fi o stare de confuzie totală odată
cu crearea efectului Ordonanţei 55.
Domnul secretar Roşu Petre: Când se va pronunţa instanţa se va pronunţa şi asupra
acelei hotărâri de validare pentru că domnul Velicu, din câte ştiu, a cerut şi anularea
celeilalte.
Domnul Velicu Florian: Bună ziua! Cred că mă cunoaşteţi toţi. Eu am cerut
anularea hotărârii de Consiliu, iar primul capăt de cerere pe care s-a pronunţat deja
instanţa pe data de 16 când jurista Primăriei a cerut o amânare pentru a lua la cunoştinţă
despre hotărârea dată de Biroul Naţional de Coordonare al PP-DD care anulează prima
hotărâre. Deci, în momentul de faţă, răspund la domnul Dinu, ce a întrebat mai devreme:
hotărârea care a stat la baza excluderii mele din Consiliul Local a fost anulată de către
acelaşi for care a emis-o şi am încheiat subiectul.
Domnul consilier Dinu Ionel: Mai explică odată că nu am înţeles.
Domnul Velicu Florian: Hotărârea care a stat la baza excluderii mele, a acelei
mascarade făcute în 24 iulie, este nulă în momentul ăsta, este anulată de acelaşi for care a
emis-o.
Domnul secretar Roşu Petre: Hotărârea de partid.
Domnul consilier Dinu Ionel: Sunt de acord cu tine.
Domnul Velicu Florian: Bun. Asta pe de o parte, primul capăt de cerere al acţiunii
care a fost depusă în instanţă şi pe care s-a pronunţat deja instanţa este acela de a
suspenda punerea în aplicare a acelei hotărâri care a privit excluderea mea din Consiliu.
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Al doilea capăt de cerere care se va judeca pe 30, va fi anularea acestei hotărâri şi
automat dacă se anulează acea hotărâre, tot ce a decurs după ea este nul. Se subînţelege.
Domnul secretar Roşu Petre: Domnule Velicu, problema de validare a dânsului aţi
atacat-o şi pe ea?
Domnul Velicu Florian: Asta nu este problema mea.
Domnul primar Barbu Nicolae: Acum partidul are doi.
Domnul consilier Dinu Ionel: Aici e problema.
Domnul Velicu Florian: Domnule Dinu, nu vorbim toată lumea când se trezeşte,
aşa.
Domnul consilier Dinu Ionel: Domnule Velicu am o mare rugăminte la dvs., dvs.
mă confundaţi cu cine ştie cine. Vreau să vă spun un singur lucru: eu pe drumul pe care
m-am întors, dvs. nici nu aţi apucat să plecaţi pe el. Mă înţelegeţi? Din punct de vedere al
legilor administrative şi a legilor alegerilor.
Domnul Velicu Florian: Îmi daţi voie să nu iau în calcul ceea ce spuneţi.
Domnul consilier Dinu Ionel: Este părerea dvs..
Domnul Velicu Florian: Păi e părerea mea...
Domnul consilier Dinu Ionel: Domnule secretar, domnul Velicu ce rol are în cadrul
acestei şedinţe de Consiliu Local, că dacă nu, mă ridic eu şi plec şi rămâne dânsul.
Domnul secretar Roşu Petre: A depus acest certificat de grefă şi l-am adus la
cunoştinţă.
Domnul consilier Dinu Ionel: Atunci să tacă! Până îi dăm răspunsul, să părăsească
sala.
Domnul Velicu Florian: Dar nu trebuie să părăsesc sala domnule, şedinţa este
publică, mai mult decât atât, acea hotărâre, acel certificat de grefă atestă clar, că în
momentul de faţă hotărârea de excludere pe care dvs. aţi luat-o în calcul ca fiind....
Domnul consilier Dinu Ionel: Poftim! Te rog.....
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, domnule consilier, haideţi să am şi eu un
cuvânt, un punct de vedere, că până la urmă juriştii.....
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu sunt de acord cu hotărârea dvs. de astăzi, ca
domnul consilier Gărgărea să nu facă parte din Consiliul Local.
Domnul secretar Roşu Petre: Dar nu a zis nimeni că nu face parte.
Domnul Velicu Florian: Pe cale de consecinţă, dacă instanţa îmi dă mie câştig de
cauză...
Domnul consilier Dinu Ionel: Să dea Dumnezeu să-ţi dea şi să vii aici!
Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă instanţa îmi dă mie câştig de cauză, toate
hotărârile pe care dânsul le-a votat s-ar putea să fie lovite de nulitate.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aici este un alt punct de vedere şi trebuie gândit.
Acum, pe acelaşi principiu, vorbim mai mult decât avem date certe privind decursul şi
cum va decurge acest proces.
Aşa cum spuneaţi aţi contestat acea hotărâre a Consiliului de validare a excluderii
dvs., nu e pe cale de consecinţă. Tot partidul dvs., l-a numit următorul, pe dânsul. Deci,
tot partidul dvs., şi a fost validat. În acest moment, prin acest tertip, Partidul Poporului
înseamnă că are încă un consilier în plus. Deci, dacă dânşii ca şi partid au exclus pe
cineva şi tot dânşii ca partid au pus pe altcineva, iar acum, tot dânşii ca partid vă pun şi pe
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dvs., dar în acelaşi timp nu-l dă pe dânsul afară. În acelaşi capăt de cerere să vă pună pe
dvs. în drepturi şi să-l ia pe dânsul din drepturi. Ne trezim cu situaţia că aveţi încă un
consilier în plus, contrar ceea ce a ieşit din votul electoratului. De aceea vă spun, că dvs.
veţi pune în aplicare, o să devină nulă şi o să vă întoarceţi. Ce facem cu celălalt consilier?
Domnul Velicu Florian: Problema este alta.
Domnul primar Barbu Nicolae: Tot partidul dvs. l-a pus, nu noi l-am pus.
Domnul Velicu Florian: I-am spus şi domnului secretar şi văd că toată lumea nu
vrea să ia în calcul chestiunea asta...
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu domnule....
Domnul Velicu Florian: Hotărârea de excluderea care a stat la baza acelui proiect
de hotărâre care a devenit hotărâre pe 24 iulie, în momentul în care s-a constatat încetarea
de drept a mandatului, nu era definitivă. Era dată cu două-trei zile înainte, era atacabilă.
Din punctul ăsta de vedere a putut fi atacată şi în instanţă şi de aici cred că am încheiat
orice suspiciune. Deci, acea hotărâre care a privit excluderea mea nu a fost definitivă la
momentul în care ....
Domnul primar Barbu Nicolae: De ce partidul a mai adus pe altcineva? Asta vă
întreb.
Domnul consilier Dinu Ionel: Vorbim de două lucruri separate, de două hotărâri
diferite: una de excludere a dvs. şi una de validare a dânsului. Nu am nici o treabă, vino
în Consiliul Local, e treaba dvs., foarte bine că v-aţi luptat şi câştigaţi. Nu e nici un fel de
problemă, dar încăpăţânarea dvs. nu dă bine.
Domnul Velicu Florian: Încăpăţânarea dvs. nu dă bine în momentul ăsta. Eu vam...
Domnul consilier Dinu Ionel: Ia ieşi afară, că nu ridici tu, tonul la mine. Nu ţi-e
ruşine?
Domnul Velicu Florian: Eşti nesimţit!
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu ţi-e ruşine!
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Domnule Dinu, domnule Velicu,
haideţi să....
Domnul primar Barbu Nicolae: Să trecem mai departe că avem probleme mai
urgente.
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Domnule consilier am încheiat, lăsăm
justiţia să-şi facă treaba. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată. (Domnul Gărgărea
Dumitru nu votează.)
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Discuţii?Dacă nu sunt discuţii, supun la
vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă?
Abţineri? (Domnul Gărgărea Dumitru nu votează.)
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Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenţii încheiate între
Societatea Comercială CIS GAZ S.A., Societatea Comercială GLOBAL
ENERGY PRODUCTON S.A. Giurgiu, pentru sezonul de încălzire 30 octombrie
- 31 martie 2015
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Discuţii?
Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin: Nu particip la vot la acest punct şi la
următoarele două.
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu am să explic de ce a fost nevoie de această
şedinţă extraordinară. Vineri seara am primit Ordinul Ministrului privind aprobarea sumei
de 47 de miliarde plată din ajutorul de urgenţă a Guvernului pentru achiziţionarea în
avans de gaze naturale la un preţ mai mic decât, un preţ negociat mai mic decât preţul
pieţei, în contul subvenţiei pentru încălzire care trebuia să o plătească Primăria pentru a
achiziţiona gaze naturale pentru funcţionarea sistemului de încălzire centrală. De aceea în
baza acestei hotărâri şi termenul de punere în aplicare a acestui ordin este de 5 zile,
urmând ca în 10 zile să facem decontările. Timpul era foarte scurt, noi deja în perioada
aceasta avusesem negocieri cu toţi operatorii şi furnizorii de gaz de pe piaţă. Această
firmă a oferit preţul cel mai bun şi cel mai atractiv, drept urmare, cu această firmă vom
încheia contractul de furnizare tripartit între Primărie, între furnizorul de agent termic şi
acest furnizor de gaz natural. Drept urmare, era nevoie de această întrunire astăzi.
Dacă ne aducem aminte, anul trecut în decembrie am făcut exact acelaşi lucru, tot
pe un ajutor de urgenţă, drept urmare, vă rog să fiţi de acord cu acest proiect de hotărâre
pentru a trece la faza următoare a achiziţiei de gaz natural şi a pornirii sistemului de
încălzire a oraşului.
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri? (Domnul Cepraga Cornel Sorin şi domnul Gărgărea Dumitru nu
votează.)
Punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei
termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, pentru
sezonul de încălzire 30 octombrie - 31 martie 2015
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Discuţii?
Domnul consilier Dinu Ionel: Aprobăm un preţ de 399 de lei am înţeles, un preţ
care aş vrea ca executivul Primăriei să ne explice dacă va fi preţul plătit de populaţie,
dacă există vreo subvenţie în cadrul acestui preţ şi ce alte facilităţi mai sunt în viitor
pentru cetăţenii municipiului Giurgiu.
Domnul primar Barbu Nicolae: Am să vă explic în câteva cuvinte. Preţul este tot
preţul de anul trecut de 399. Noi am avut câteva runde de negocieri cu cei de la Global
Energy Production, furnizorul de energie termică. Dumnealor în urma achiziţiei de gaz
natural cu un preţ mai mic, în volumul total de gaze naturale rezultă o economie.
Dumnealor au venit cu indicatorii care i-au avut, faţă de anul trecut au avut o creştere a
preţului la gaz natural şi diferenţa între anul trecut şi acesta, dar datorită investiţiilor care
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s-au făcut anul trecut, care s-au făcut în vara aceasta şi se fac în continuare în
modernizarea sistemului de transport de furnizare a energiei termice şi de distribuţie şi
aici mă refer la modernizarea tuturor punctelor termice din oraş. Acest lucru a condus la o
economie per total de 8 lei/gigacalorie. Drept urmare, dumnealor, în baza acestor date
care le-a avut şi a subvenţiei pe care noi o plătim în avans şi a tuturor investiţiilor care sau făcut de aproape 30 de miliarde în vara aceasta. În toamna aceasta mai primim o
finanţare nerambursabilă de la Ministerul Dezvoltării de 19 miliarde pentru finalizarea
punctelor termice şi vom intra pe conductele de distribuţie să le izolăm, să le preizolăm ca
aceste pierderi să fie mai mici. Dumnealor au înaintat către A.N.R.S.C. o calculaţie de
preţ a gigacaloriei la 392 de lei. Eu cred că este al doilea sau al treilea an când, încă la
Giurgiu preţul gigacaloriei scade la nivel de producător.
Acum, având în vedere că Primăria acordă o subvenţie majorată faţă de anul trecut,
în primul an când am ajuns primar, în iarna lui 2012 spre 2013, până în iarna aceea, era
de 36 de lei sau 38 de lei. Am urcat acea subvenţie la 100 de lei, în acest moment
subvenţia este 139 de lei suportată de către municipalitate şi preţul final la utilizator este
260.
Domnul consilier Dinu Ionel: Ce au de plătit oamenii, populaţia?
Domnul primar Barbu Nicolae: 260 de lei. La acest lucru, joia viitoare vom aproba
şi ajutorul de încălzire, schema de ajutor în completarea ajutorului de încălzire oferit de
către stat pentru persoanele care au venituri foarte mici. Şi exact ca şi anul trecut,
persoanele care au venitul mediu pe membru de familie sub 150 de lei, aproape că nu vor
plăti deloc energia termică, vor plăti 1% dacă nu mă înşel, din preţul de încălzire. Este
rezultatul acelei hotărâri pe care aţi aprobat-o prima, ajutorul de urgenţă de 47 de
miliarde. Fără acei bani, astăzi nu ne aflam în momentul acesta să spunem că putem
reduce preţul gigacaloriei şi putem avea un preţ suportabil. Dacă vom reduce şi acele
pierderi pe care sistemul de transport le are în municipiul Giurgiu, preţul producătorului
nu este un preţ mare. Dacă observaţi în calcule, nu este un preţ foarte mare. Noi avem
pierderi foarte mari pe sistemul de transport, nu pe sistemul de distribuţie.
Domnul consilier Dinu Ionel: Faţă de anul trecut şi de anii precedenţi, preţul
gazului a scăzut sau a crescut?
Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin: A crecut cu 12% faţă de anul trecut.
Domnul consilier Dinu Ionel: Şi dvs. puteţi să suportaţi?
Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin: A spus şi domnul primar.
Domnul primar Barbu Nicolae: Datorită investiţiilor care s-au făcut, de acolo avem
un plus, din pierderile tehnologice.
Domnul consilier Dinu Ionel: În momentul de faţă câţi abonaţi sunt la încălzirea
centralizată?
Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin: Aproximativ 6500.
Domnul consilier Dinu Ionel: Din 6000 câţi beneficiază de distribuţie şi câţi
beneficiază numai de transportul central?
Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin: Pe transport îi numărăm pe degete,
majoritatea sunt pe distribuţie, ca şi consumatori particulari.
Domnul consilier Dinu Ionel: Am înţeles că cei care nu beneficază de distribuţie,
au un preţ mai mic cu 64 de lei.
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Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin: Preţul este pentru agenţii economici.
Domnul consilier Dinu Ionel: Ca să ştie şi ei ce-i aşteaptă.
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri? (Domnul Cepraga Cornel Sorin şi domnul Gărăgărea Dumitru nu
votează.)
Punctul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al
energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem
centralizat, în scopul încălzirii şi preparării apei calde pentru sezonul de
încălzire 30 octombrie - 31 martie 2015
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Împotrivă?
Abţineri? (Domnul Cepraga Cornel Sorin şi domnul Gărgărea Dumitru nu votează.)
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu aş vrea să vă mulţumesc că aţi venit astăzi ca să
aprobăm aceste hotărâri. Prima era foarte urgentă pentru că timpul nu ne permitea până
joi să finalizăm acest proces. Am introdus pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
ultimele trei puncte, tocmai pentru a permite furnizorului de energie termică ca joi să
avem energie termică în apartament.
După cum cunoaşteţi, perioada de furnizare a energiei termice este 01 noiembrie –
31 martie. Mulţi ne-au întrebat de ce nu am dat drumul imediat, cum ne-a anunţat că
avem frig, că avem zăpadă, să dăm drumul imediat. Şi domnul Cepraga ne-a explicat că
dacă aveam pornit sistemul ca să furnizăm apă caldă cetăţenilor oraşului, ca la Bucureşti,
era foarte simplu ca acelaşi agent termic să-l trecem prin schimbătoarele de căldură şi să
furnizăm imediat energie termică în apartamente, căldură în apartamente. Dar, pentru
faptul că sistemul trebuie să-l porneşti, nu poţi să-l porneşti ca orice centrală de
apartament, în care ai apăsat pe buton şi s-a încălzit în cameră, e un sistem mult mai
complex în care trebuiesc pornite motoarele, alimentat cu apă tot sistemul, încălzit. Şi
chiar dacă i-am fi dat drumul, cred că de abia în 48 de ore sau mai mult, ajungea apa în
sistem. Drept urmare, joi, din ce ne-au promis cei de le GEP, joi, vom avea căldură, atât
în şcoli cât şi în apartamente.
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 1332.

P R E Ş E D I N T E,
Ciobanu George Daniel

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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