
Sed extraord. 13.05.2022                                                        1                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.05.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier este absent (dl.Vasile Marian). Şedinţa este 
legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
      Cu excepţia d-lor consilieri: Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Dindirică Lucian, 
Mogoşanu Constantin, Marinescu Radu,  Pîrvulescu Cosmin  şi Voicinovschi Mădălin, 
care au comunicat că nu se pot conecta la aplicaţie şi vor vota verbal, în rest toată lumea 
este prezentă în aplicaţie.  
        Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
        D-na Secretar, o să vă rog şi eu de acum încolo, să ne răspundeţi şi nouă la solicitări, 
pentru că este dreptul nostru, ca şi consilieri locali, iar, dvs., au trecut 30 de zile, după 
cum bine ştiţi, şi nici dvs. şi nici RAADPFL, nu mi-aţi răspuns la solicitarea legată de 
preţul statuilor din Parcul Romanescu. V-am dat şi mail. Este dreptul nostru să ştim 
răspunsul.  
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
        Eu nu cred că eu nu am răspuns. Noi, ce primim de la direcţiile de specialitate, 
înaintăm imediat răspunsul formulat. Mi-am notat şi vom verifica. 
         Îl invit pe dl. consilier Ionuţ Pîrvulescu să preia lucrările şedinţei extraordinare de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Dl. Drăgoescu, nu face obiectul şedinţei de astăzi. 
         D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
        Ii răspund eu d-lui consilier. 
        Dl. Preşedinte: 
        Dar vă rog eu frumos, puteţi să-i răspundeţi după şedinţă? Sau la şedinţa ordinară, 
că nu cred că trebuie să stea vinerea 30 de consilieri pentru curiozitatea d-lui Drăgoescu.  
        Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
        Nu este o curiozitate de-a mea, este o curiozitate de-a cetăţenilor, dl. Pîrvulescu. 
        D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
        Da. Ii voi răspunde după şedinţă. Astea se discută la diverse, după şedinţa consiliului 
local. Acum ne-am întrunit în şedinţă extraordinară. 
        Dl. Preşedinte: 
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         Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din data de 13.05.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 7628/11.05.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 
alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova 
a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va 
desfășura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 13.05.2022, ora 14,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia, 
în vederea depunerii pentru finanţare, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă - Componenta 10 - Fondul Local,a proiectului „Document de Planificare 
Urbană în format diGital pentru Municipiul Craiova – PUG Craiova” 

2. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.228/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10-Fond local, Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10 - Fond local, Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru?  
      Dl. Consilier Local  Borţoi: 
          Votez pentru. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Votez pentru. 

         Dl. Consilier Local Dindirică: 
        Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
         Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
         Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
         Votez pentru. 
        Dl. Preşedinte: 
        Şi eu votez pentru. 
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     Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi.  
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 13.05.2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia, 
în vederea depunerii pentru finanţare, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă - Componenta 10 - Fondul Local,a proiectului „Document de Planificare 
Urbană în format diGital pentru Municipiul Craiova – PUG Craiova” 

2. Proiect de hotărâre privind d revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.228/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10-Fond local, Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule destinate 
transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10 - Fond local, Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente 

acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare, în cadrul Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă - Componenta 10 - Fondul Local,a proiectului 
„Document de Planificare Urbană în format diGital pentru Municipiul 
Craiova – PUG Craiova” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aşa cum spuneam şi în şedinţa de comisie, aş vrea să văd o mai mare aplecare din 

partea executivului şi, implicit, din partea d-nei directoare, în găsirea de axe de finanţare 
şi fonduri europene pentru digitalizarea Primăriei. Aşa cum putem să luăm exemple de 
bună practică de la alte primării din Româna, indiferent de cine sunt ele conduse, PNL, 
USR sau PSD, am văzut şi sunt convins că există astfel de exemple, astfel încât să nu mai 
stăm înfăşuraţi în tot felul de hârtii şi în birocraţie. După cum spuneam, mă bucur că este 
şi d-na directoare la şedinţa de consiliu, după cum spuneam acum câteva ore şi în şedinţa 
de comisie, avem la dispoziţie POCA prin care putem atrage câteva milioane de euro 
pentru digitalizarea integrală a tuturor proceselor din cadrul Primăriei. Este foarte bine că 
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noi aplicăm prin PNRR acum să scurtăm o parte din costuri, că aplicăm prin PNRR să 
achiziţionăm autobuze şi autobuze noi, electrice, însă se poate face mai mult. După cum 
bine ştiţi, municipiul Craiova este codaş la absorbţia fondurilor europene şi ţine doar de 
noi, şi de d-na directoare, şi de executiv, să schimbăm acest lucru, în folosul cetăţenilor, 
evident. Vă mulţumesc frumos! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Pot să spun şi eu ceva? Aud mereu de la colegii noştri din opoziţie că noi suntem 

codaşi la atragerea de fonduri europene. Dacă ar veni în Primărie şi ar vedea cum se 
implementează fonduri europene şi că suntem cei care implementează acum proiect de 
455 de milioane de euro prin aducţiune, prin Compania de Apă, dacă ar vedea câte 
proiecte sunt în derulare, cred că nu ar zice niciodată acest lucru. Îi invit pe toţi să vadă 
proiectele în derulare, proiectele la care se lucrează pe viitorul ciclu financiar. Este foarte 
uşor să auzim acum că ne vedem la televizor şi ne vede cetăţeanul că suntem codaşi. Nu 
suntem nicidecum codaşi la atragerea de fonduri europene. Deci avem cel mai mare 
proiect accesat de vreo ţară din Uniunea Europeană, aducţiunea Izvarna.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
D-na Viceprimar, mulţumesc pentru răspuns, dar v-aş invita eu să facem un 

exerciţiu. Să vă duceţi, dar nu în calitate de Rela Filip, în calitate de Ioana Popescu: 
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Ar trebui să vă duceţi la Timişoara. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Să vă duceţi în calitate de Ioana Popescu la Direcţia de Impozite şi Taxe şi să vedeţi 

acolo câtă indolenţă şi câte copii la cereri, buletine, copii după copii şi cereri. Trebuie să 
facem ceva, să digitalizăm, să venim în secolul XXI. Nu o spun eu, o spun cetăţenii care 
mă sună revoltaţi. Vă dau cuvântul meu de onoare. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Bineînţeles că se au  în vedere şi aceste lucruri, se lucrează mereu la proiecte noi, 

pe care vi le aducem în faţă de fiecare dată, nu se pot face toate deodată, dar nici nu vă 
mai permit de acum încolo, fără să vă penalizez, să spuneţi permanent: suntem codaşi. 
Haideţi să ne comparăm cu Timişoara, cu Clotilde şi cu Nicuşor Dan. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu, aici, nu vorbesc că este politic. Păi, o să ne comparăm. O să vin cu cifre la 

şedinţa ordinară, dar nu cred că sunt în avantajul dvs. De fapt, sunt convins că nu sunt.  
 D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Staţi liniştit că noi lucrăm pentru avantajul cetăţenilor , că dacă îi întrebi pe cei din 

Timişoara, din Bucureşti, de peste tot, chiar nu au ce să facă.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că pe Dolj, aveţi cele mai mici sume pe cap de locuitor, alocate prin 

PNRR.  
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Vreau să spun şi eu două cuvinte aici. Haideţi să ne concentrăm pe proiectul de pe 

ordinea de zi şi să vedem dacă este bun sau nu este bun, să nu ne mai comparăm mereu. 
Acestea sunt nişte discursuri mai mult electorale, decât concrete. Avem ceva pe ordinea 
de zi, dacă este bun sau nu. Părerea mea este că e bun, eu votez pentru.  
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Bineînţeles că votăm pentru. Nu vreau să mă înţelegeţi greşit. Este foarte bine ce 

se face, dar eu vă spun decât că se poate mai mult, atâta tot.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu poate vota 

în aplicaţie, să voteze verbal. 
          Dl. Consilier Local  Borţoi: 
          Votez pentru. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Votez pentru. 

         Dl. Consilier Local Dindirică: 
        Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
         Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
         Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
     Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
     Înţeleg că toţi consilierii USR au votat pentru, dar d-lui Drăgoescu îi place să compare 
mere cu elefanţi. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dl. Diaconu, de ce vă faceţi că nu înţelegeţi? 
     Dl. Preşedinte: 
     Şi eu votez pentru. 
Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Document de 

Planificare Urbană în format diGital pentru Municipiul Craiova – PUG 
Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  Investiția I.4: 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului 
și de planificare urbană. 

  Art.2. Se aprobă nota de fundamentare prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă valoarea totală a proiectului, în suma de 8.795.766,00 lei, inclusiv TVA, 
din care: 3.790.134,41 lei, inclusiv TVA, cheltuieli eligibile şi 5.005.631,59 lei, 
inclusiv TVA, cheltuieli neeligibile (deja efectuate din bugetul local). 

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile ce pot sa apară în timpul implementării 
proiectului prevăzut la art. 1. 

Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului, în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat,  din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.6.  Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 
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Art.7. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia - Olguța 
Vasilescu, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare şi toate 
documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind d revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.228/2022 referitoare la participarea Municipiului 
Craiova în cadrul proiectului: MOdernizarea sistemului de TRansport 
publIC cu autobuzul în zona Metropolitana Craiova - MOTRIC 
Metropolitan, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local, 
Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante) 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 

în aplicaţie. Cine nu poate vota în aplicaţie, să voteze verbal. 
Dl. Consilier Local  Borţoi: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

          Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
 Votez pentru. 
 Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
 Votez pentru. 
 Dl. Preşedinte: 
 Şi eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.228/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: 
MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona 
Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10-Fond local,  Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante). 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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Consiliul Local al Comunei Işalniţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în 
cadrul proiectului: „MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu 
autobuzul în zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 - Fond local, Investiția I.1.1: 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 
vehicule nepoluante) 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Sper să nu plictisesc pe nimeni. Am să revin cu aceeaşi problemă pe care o 

semnalez aproape de fiecare dată când este vorba de transportul public în comun din 
Craiova. Cu toate aceste achiziţii de autobuze şi tramvaie care urmează să se facă, 
probabil că o să avem unul dintre cele mai moderne parcuri auto pentru transport în comun 
din România. Doar că suntem codaşi la staţiile de autobuz. Ştiţi foarte bine că dotarea lor 
este una... Nici nu pot să o cataloghez. Nu avem nici măcar un coş de gunoi, o bancă, nu 
mai vorbesc de un sistem electronic de afişaj al autobuzelor. Şi puteam să profităm chiar 
de ceea ce votăm astăzi, prin PNRR să atragem nişte fonduri pentru a le investi într-un 
afişaj electronic. Asta este una dintre problemele pe care o semnalez aproape la fiecare 
şedinţă de Consiliu Local. Nu se întâmplă prea multe, din nefericire, în acest domeniu. 

Dl. Preşedinte: 
Colega de la fonduri europene spune că, deocamdată, nu sunt eligibile, dar, cu 

siguranţă, atunci când vor fi eligibile, va fi prioritară. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
De doi ani de zile aud lucrul acesta. Sper să ne mişcăm şi noi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Putem să le facem din surse proprii. Să pui un coş de gunoi, nu-ţi trebuie fonduri 

europene.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu poate vota 

în aplicaţie, să voteze verbal. 
         Dl. Consilier Local  Borţoi: 
          Votez pentru. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Votez pentru. 

         Dl. Consilier Local Dindirică: 
        Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
         Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
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         Votez pentru. 
         Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
         Votez pentru. 
        Dl. Preşedinte: 
        Şi eu votez pentru. 
Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: MOdernizarea 

sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona Metropolitana Craiova - 
MOTRIC Metropolitan, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  
Investiția I.1.1: Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante). 

  Art.2. Se aprobă nota de fundamentare prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, în sumă totală de 59.672.969,40 lei, fară 
TVA, respectiv 12.122.000,00 euro, fara TVA, la cursul inforeuro aferent lunii 
mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 71.010.833,59 lei, inclusiv TVA, 
14.425.180,00 Euro inclusiv TVA. 

  Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul propriu al unităţii administrativ teritoriale – 
Municipiul Craiova, a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile, cât şi a altor 
cheltuieli ce pot să apară pe durata de valabilitate a contractului de finanţare 
pentru implementarea proiectului prevăzut la art. 1.  

Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat,  din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.6. Se aprobă acordul de parteneriat ce va fi încheiat între unitatea administrativ-
teritorială-Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat şi unitatea 
administrativ-teritorială-Comuna Işalniţa, în calitate de partener, în vederea 
depunerii spre finanţare în cadrul PNRR, componenta 10- Fond local a 
proiectului: "MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în 
zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan”, conform anexei 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, conform anexei 3 la prezenta hotărâre. 
Art.8. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța 

Vasilescu, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare şi acordul de 
parteneriat ce va fi încheiat între unitatea administrativ-teritorială-Municipiul 
Craiova şi unitatea administrativ-teritorială-Comuna Işalniţa. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Consiliul Local al Comunei Işalniţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 13.05.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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