
 

 

                       

                                                                                                                                                       Proiect 

                                   DECIZIE 

                                      Nr.08/01______            din __  ________2018 

Cu privire examinarea cererii cet. Dobrovolschi Grigore 

Examinînd informația președintelui comisiei Economică, 
Financiară, Drept și Disciplină , privind examinarea cererii 
cet.Dobrovolschi Grogore , care solicită ajutor financiar în 
legătură cu împlinirea vîrstei de 60 de ani; 
În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind 
Administrația Publică Locală art.14 alin.2, lit.(n,z); 
Avizul Comisiei Economică, Financiară, Drept și Disciplină 
 
         Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

               1.      Se acordă cet.Dobrovolschi Grigore, premiu bănesc sub    
       forma de 1 (unu) salariu tarifar din  cadrul instituției,în     
       legătură cu  împlinirea vîrstei de 60 de ani ; 

                2.     Executarea deciziei se pune în sarcina contabilului-   
                         șef,Burcă Natalia 

3.     Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei   
       Economică, Financiară, Drept și Disciplină. 

 
Președintele ședinței      

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                               Decuseară Victor 

Coordonat: 

Contabil-șef , Burcă Natalia 

Semnătura _________________ 
   

 



 

 

            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Falin Angela” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1.  Se acordă cet.Dobrovolschi Grigore, premiu bănesc sub    
    forma de un salariu tarifar din  cadrul instituției,în     

                      legătură cu  împlinirea vîrstei de 60 de ani 

                         Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 

 



                   

 

                                                                                                                                     Proiect 

                                                               DECIZIE   

  Nr. 08/01_____ din __ _________ 2018 
 

                 Cu privire la acordarea ajutorului material unic 

 

 

În temeiul art. 14 alin. (1,2), lit. n),n1) al Legii nr. 436-XVI din 
28.12.2006 privind administraţia publică locală; Regulamentului 
privind constituirea fondului de rezervă al Primăriei comunei 
Cărpineni şi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia 
Consiliului comunei Cărpineni nr.11/06 din 14.12.2017; examinînd 
materialele Comisiei Economică, Juridică, Drept și Disciplină, privind 
situatia socialment-vulnerabilă a unor cetaţeni din comuna Cărpineni 
 
                                       DECIDE: 

 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2018, din fondul de  
rezervă al Primăriei comunei Cărpineni conform anexei. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna  
Burcă Natalia, contabil-şef la Primăria comunei Cărpineni. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama  
dlui Cărpineanu Ion, primarul comunei Cărpineni. 

 
 
 
 
 
 

  Președintele ședinței 
              
  Contrasemnează: 
  Secretarul  
  Consiliului comunei Cărpineni    Victor Decuseară 

 
 
       

  Anexa 



deciziei Consiliului comunei Cărpineni 
Nr. 08/01______  din___  _________2018 

                                                     

                                    Lista persoanelor  beneficiare  de  ajutor material unic 
 

Nr. 
d/o 

Nume, Prenume Adresa Suma (lei) Menţiuni 

1 Dumitru  Tîrsînă  s.Horjești 3200 Din fondul de 
rezervă 

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

 

                   Președintele ședinței  

        Contrasemnează: 

Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni    Victor Decuseară 
 

Executor: 

Contabil șef 

Burcă Natalia 

Coordonat:  

Contabil șef 

Burcă Natalia 

    __________________ 
            (semnătura) 

 



            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Dumitru Tărsînă” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul 

privind constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin 

decizia Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă ajutor material unic pe anul 2018, din fondul de  
rezervă al Primăriei comunei Cărpineni conform anexei. 

. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 

 

 

 

 

                D E C I Z I E PROIECT 
 

Din ..... ................  2018      Nr.08/.... 

 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciobanu Pavel” 

 

Examinînd nota informativă a președintelui comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind cererea cet. Ciobanu Pavel care 

solicită ajutor pentru reparația străzii Trandafirilor cu pietriș; 

În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(z); 

Avizul comisiei Economică, Finanicară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpinenia DECIS: 

1.Se pune în sarcina d-lui Luță Ion perfectarea devizului de cheltuieli 

pentru anul 2019 pentru reparația străzii Trandafirilor  

2.De participat locuitorii de pe str. Trandafirilor la concursul privind 

repartizarea fondului rutier pentru anul 2019, în conformitate cu 

regulamentu aprobat. 

2.Secretarul va remite decizia spre executare viceprimarului și 

informare petiționarului. 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului,  

Cărpineneanu Ion. 

Președintele ședinței              

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 



 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciobanu Pavel” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz pozitiv. De perfectat devizul de cheltuieli pentru anul 2019 și 

de participat la concurs. Prezenta decizie se pune în sarcina viceprimarului, 

d-lui Luță Ion. 

 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

                D E C I Z I E PROIECT 
 

Din ..... ..............  2018      Nr.08/.... 

 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciubotaru Vladimir” 

Examinînd nota informativă a președintelui comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind cererea cet. Ciubotaru Valdimir 

care solicită 50 litri motorină pentru nivelarea rîpelor formate pe 

strada Codrilor; 

În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(z); 

Avizul comisiei Economică, Finanicară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpinenia DECIS: 

1.De refuzat cererea cet. Ciubotaru Valdimir care solicită 50 litri 

motorină pentru nivelarea rîpelor formate pe strada Codrilor.  

Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru anul 2018. 

2.Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului,  

Cărpineneanu Ion. 

 

 

Președintele ședinței              

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciubotaru Vladimir” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. 

 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 



 

 

 

 

 

                D E C I Z I E PROIECT 
 

Din ..... ................ 2018      Nr.08/.... 

 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciugureanu P.” 

Examinînd nota informativă a președintelui comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind cererea cet. Ciugureanu P. de pe 

str. Luceafărul care solicită ajutor cu tehnică și mijloace bănești pentru 

reparația străzii ; 

În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(z); 

Avizul comisiei Economică, Finanicară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpinenia DECIS: 

1.De refuzat cererea cet. Ciugureanu P. de pe str. Luceafărul care 

solicită ajutor cu tehnică și mijloace bănești pentru reparația străzii. 

Motivul: Lipsa surselor financiare atît din fondul derezervă cît și cel de 

amenajarea teritoriului și a fonsului rutier pentru anul 2018. 

2.Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului,  

Cărpineneanu Ion. 

 

 

Președintele ședinței              

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 

 



 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Ciugureanu P.” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare atît fondul de 

rezervă cît și cel de amenajare a teritoriului și a fondului rutier planificat 

pentru anul 2018. 

 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 



 

 

           

                                                                                                                                                              Proiect 

                                                  DECIZIE 
Nr. 08/01..........                           Din __  _________2018             

            Cu privire examinarea cererii  cet. Macari Ioana 

 Examinînd informația președintelui/secretarului comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplinăi privind examinarea cererii cet.Macari Ioana prin care solicită  
1 (unu) inel de beton pentru reparația fîntînii. 
În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică 
Locală art.14 alin 1, 2 lit. (n,z); Avizul Comisiei Economică, Financiară, Drept și 
Disciplină 
 
                        Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

1. Se refuză cererea cet. Macari Ioana prin care solicită 1 (unu) inel de beton 
pentru reparația fîntînii.. 
Motivul:Din motivul epuizării mijloacelor financiare pentru anul 2018 

2. Secretarul va remite decizia spe informare petiționarului.  
3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică,   

Financiară,Drept și Disciplină 
 

 

Președintele ședinței                                             

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni     Decuseară Victor 

 

 

 

 

 

 
 

            



 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Macari Ioana” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018.  

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 

 

           

                                                                                                                                                              Proiect 

                                                  DECIZIE 
Nr08/01..........                           Din __  _________2018             

            Cu privire examinarea cererii  cet. Oltenescu Elena 

 Examinînd informația președintelui/secretarului comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplinăi privind examinarea cererii cet.Oltenescu Elena  
prin care solicită iluminarea străzii Zibrului; 
În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 
administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind 
Administrația Publică Locală art.14 alin 1, 2 lit. (f,z); Avizul Comisiei Economică, 
Financiară, Drept și Disciplină 
 
                        Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

1. Se refuză cererea cet. Oltinescu Elena prin care solicită instalarea iluminării 
stradale pe str. Zimbrului. 
Motivul:Din motivul epuizării mijloacelor financiare pentru anul 2018 

2. Secretarul va remite decizia spe informare petiționarului.  
3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică,   

Financiară,Drept și Disciplină 
 

 

Președintele ședinței                                             

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni     Decuseară Victor 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Oltenescu Elena” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018.  

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 
 
 
 
 

  DECIZIE  
nr.08/01…..        din …. ………… 2018 

 
Cu privire la preluarea în gestiunea economică a blocului  
de locuințe sociale cu patru apartamente din unitatea  
administrativă teritorială Cărpineni 
 
 Examinînd nota informativă președintelui/secretarului comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind Solicitarea Președintelui raionului Hîncești 

privind preluarea în gestiune economică a blocului de locuințe sociale cu patru 

apartamente din unitatea administrative teritorială Cărpineni; 

 În temeiul art. 14 alin. (2) lit. (b,z) al Legii privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006; Avizul comisiei Economică, Financiară Drept și 

Disciplină; 

Consiliul comunal Cărpineni a DECIS: 

1.Se refuză preluarea în gestiunea economică a blocului de locuințe sociale cu 

patru apartamente din unitatea administrativ teritorială Cărpineni. 

Motivul: APL Cărpieneni nu dispune și nu sînt planificate în buget mijloace 

financiare pentru întreținerea acestor apartamente. 

2.Executarea deciziei se pune în sarcina primarului comunei Cărpineni, Ion 

Cărpineanu. 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, Financiară 

Drept și Disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei                                         _________________ 
                                             
Contrasemnează: 
Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni                                       Victor DECUSEARĂ 
 



 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2012 

„Cu privire la examinarea Derersului Președintelui raionului Hîncești” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: APL Cărpineni nu dispune și nu sînt 

planificate în buget mijloace financiare pentru întreținerea acestor 

apartamente. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 
 
 
 
 
 

 DECIZIE  
Nr.08/01…        din … ………. 2018 

 
Cu privire la examinarea Demersului  
Asociației Obștești ” Fenix ” 
 
 Examinînd nota informativă a președintelui/secretarului comisiei 
Economică, Financiară, Drept și Disciplină privind Demersul Asociației Obștești ” 
Fenix ”, prin care solicită decizia consiliului comunei Cărpineni de lichidare a 
Asociației Obștești; 
În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind administratia publica 
locala art.14, alin.2 lit.(z); alin.3; Legea 837 din 17.05.1996 „cu privire la 
asociațiile obștești”, art.36 alin.1; Avizul comisiei Economică, Financiară, Drept și 
Disciplină; 
Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 
 

1. De refuzat cererea cet. Florea Efrosinia, reprezentantul Asociației Obștești  
” Fenix ” prin care solicită decizia consiliului comunei Cărpineni de 
lichidare a Asociației Obștești.  
Motivul: Nu ține de competența consiliului. Conform Legii 837 din 
17.05.1996 „cu privire la asociațiile obștești” art.36, alin.1 care prevede că: 
„(1) Asociaţia obştească se dizolvă prin decizie a congresului (conferinţei) 
sau adunării generale a membrilor asociaţiei, la expirarea termenului 
pentru care a fost constituită, sau prin hotărîre a instanţei de judecată.” 

2. Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului. 
3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică 

Financiară, Drept și Disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei                                         _________________ 
                                             
Contrasemnează: 
Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni                                       Victor DECUSEARĂ 



 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2012 

     Cu privire la examinarea Demersului Asociației Obștești ” Fenix ” 
 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

Se acordă aviz negativ. Motivul: Nu ține de competența consiliului. 
Conform Legii 837 din 17.05.1996 „cu privire la asociațiile obștești” art.36, 
alin.1 care prevede că: 
„(1) Asociaţia obştească se dizolvă prin decizie a congresului (conferinţei) 
sau adunării generale a membrilor asociaţiei, la expirarea termenului 
pentru care a fost constituită, sau prin hotărîre a instanţei de judecată.” 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 

 



 
 
 
 

   DECIZIE  
nr.08/01.___             din __ ________2018 

 
„Cu privire la examinarea cererii ÎI Endter Elena privind scutirea  
de taxa  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire 
socială” 
 
        Examinînd nota informativă a președintelui, secretarului comisiei 
Economică, Financiară, Drept și Disciplină privind cererea ÎI Endter 
Elena prin care solicită scutirea de taxa  pentru unităţile comerciale şi/sau 
de prestări servicii de deservire socială în legătură cu suspendarea 
activității comerciale;  
        În temeiul art. 14 alin. (2) lit. (a,z) al Legii privind administraţia 
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,   
Consiliul comunal Cărpineni a DECIS: 
 
1.Se aprobă pe perioada suspendării activității comerciale a ÎI Endter 
Elena, scutirea de taxa  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări 
servicii de deservire socială pentru anul 2018.  
2.Secretarul va remite decizia spre informare și Inspectoratului Fiscal de 
Stat Teritorial Hîncești. 
3.Controlul executării decizie se pune în sarcina comisiei Economică, 
Financiară Drept și Disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei                                     ____________________ 
 
Contrasemnează: 
Secretarul 
consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2012 

„Cu privire la examinarea Derersului Președintelui raionului 

Hîncești” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din 

Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului local 

Cărpineni, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 01/04 din 

10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: APL Cărpineni nu dispune și nu sînt 

planificate în buget mijloace financiare pentru întreținerea acestor 

apartamente. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 
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