
Proces-verbal
incheiat in ;edinja Comisiei de patrimoniu din data

de 25 noiembrie 2022, ora 08:00

§edinta s-a desfa9urat prin mijloace electronice, prin intermediul
platformei online de videoconferinla WebEx.

Convocarea sedintei comisiei a fost facuta la solicitarea din data de
24.11.2022 a domnului pre9edinte Covaci Florin.

PRE§EDINTE- Covaci Florin - prezent

SECRETAR – Cantea luliana Roxana- prezent

Bujduveanu Stelian – prezent

Smighelschi Cosmin Victor– prezent

Mardarovici Diana - absent

Vigheciu Adrian Nicolae - prezent

Olteanu Cristian Marian - prezent

Petrescu Natalia – prezent

Militaru catalin- Marian - suspendat

Domnul consilier Covaci Florin

Buna dimineata. Suntem la 9edin+a cornisiei de patrirnoniu de azi 25
noiembrie ora 8.00, convocata online. Sunt prezenji 5 membri din totalul
de 9, avem cvorum pentru a tine 9edinja comisiei.

Doamna Mardarovici Diana, secretarul cornisiei lipse9te, pentru
aceasta sedinta trebuie ales un secretar.

Supun la vot ordinea de zi a 9edin jei comisiei de patrirnoniu.

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere, 0 Tmpotriva ordinea de zi a fost
votata .

Ordinea de zi a comisiei:
1. Alegerea secretarului comisiei de patrimoniu pentru 9edinta din

25. 1 1 .2022
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2. Proiect de hotarare pentru solicitarea catre Guvernul Romaniei de
adoptare a unei hotarari privind transmiterea imobilului Tn suprafata de
11.382 mp, situat Tn b-duI Doina Cornea (fost b-duI Vasile Milea) nr. 5G,
sector 6, din domeniul public al statului Tn domeniul public al municipiului
Bucure9ti Tn vederea realizarii unui parc

4. Proiect de hotarare privind darea Tn folosinta gratuita Patriarhiei
Romane – Arhiepiscopia Bucure9tilor, Protoieria Sector 1 Capitala, a
spa+iilor cu alta destinajie in suprafata utila totala de 186,90 mp, situate la
etajul 3 al imobilului din Piata Amzei nr. 13, sector 1, proprietate a
Municipiului Bucure9ti aflat Tn administrarea Consiliului Local Sector 1

5. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii C.G.M.B. nr.
186/2008 privind Tnsu9irea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public at municipiului Bucure9ti, prin declararea ca bunuri ce alcatuiesc
domeniului public al municipiului Bucuresti a re+elelor de alimentare cu apa
Pi de canalizare, a statiilor de pompare ape uzate 9i a statiilor de
preepurare ape pluviale executate pe domeniul public at rnunicipiului
Bucure9ti de catre Sectoarele 1-6 ale Municipiului Bucure9ti 9i de catre
Municipiul Bucure9ti din fonduri publice, precum 9i cele realizate 9i
finanjate de catre persoane fizice 9i/sau juridice din fonduri private

11. Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului situat Tn str.
Nerva Traian, nr. 8, bloc M55, parter, sector 3, Bucure9ti, din
administrarea Directiei Generale de Asisten la Sociala a Municipiului
Bucuresti Tn administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

12. Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei spatiului
cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat Tn str. Nerva Traian nr. 1,
bloc K6, Tronson II, sector 3, apar{inand domeniului public al Municipiului
Bucuresti, aflat Tn administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, in
vederea utilizarii ca spajiu pus la dispozitia Direc+tei de Eviden ja
Persoanelor Sector 3

13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti nr. 413/20.11.2021 privind transmiterea
din administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucure9ti
– ARCUB Tn administrarea Directiei de Evidenta a Persoanelor Sector 3
a unor spaTii din imobilul situat Tn B-duI. Mircea voda nr. 5, sectorul 3

14. Proiect de hotarare privind inscrierea Tn dorneniul privat al
Municipiului Bucure§ti a bunutui imobil ce face obiectul Sentintei civile nr.
7937/06.10.2021, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucure9ti,
definitiva, situat Tn Bucure§ti, Aleea Bacau nr. 2, bl. H2, sc. 1, et. 4, ap. 77,
sector 5 si transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei Fondului
Imobiliar

2



15. Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn dorneniul privat al
Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de
vacanta succesorala nr. 33/04.10.2022, situat Tn Bucuresti, str. Drumul
Murgului nr. 36, bl 55, sc. 1,et. 1, ap. 15, sector 3 9i transrniterea acestuia
in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

16. Proiect de hotarare privind Tncetarea dreptului de adrninistrare al
Administratiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic
asupra unui nurnar de 62 locuinte de necesitate 9i transrniterea lor Tn
administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

18. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea
Teatrului Stela Popescu Tn administrarea Administra+iei Municipale pentru
Consolidarea cladirilor cu Risc Seismic a imobilului din str. Batistei nr. 14,
sector 2, Bucure9ti, pe perioada de derulare a oblectivului de investi+ii,
constand Tn lucrari de interventie-consolidare

20. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al
municipiului Bucure9ti Tn domeniul privat al municipiului Bucure9ti a unei
parji din re+eaua transport agent termic intitulata „Re+ea termoficare CS15
- C1 ”, in lungime de 2.960 m traseu, in vederea casarii 9i vatorificarii

25. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii catre Consiliul
Judetean llfov a prelungirii duratei trecerii din domeniul public al jude+ului
llfov §i administrarea Consiliului Judetean llfov Tn domeniul public al
Municipiului Bucure9ti 9i administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti, a strazilor 9i suprafe{elor de teren pentru realizarea bazinelor
de retentie 9i stajiilor de preepurare din ansamblul de locuinte Henri
Coanda

27. Proiect de hotarare privind trecerea imobilelor construcTii,
Tnscrise Tn Cartea funciara nr. 279186 Bucure9ti, Sectorul 1, pe adresa b-
duI Ion Mihalache nr. 28 (actual 9os. Pavel Dirnitrievici Kiseleff nr. 5B),
sectorul 1 , din proprietatea publica a Municipiului Bucure9ti Tn proprietatea
privata a Municipiului Bucure9ti, pentru scoaterea din functiune, Tn
vederea valorificarii si casarii

30. Proiect de hotarare privind transmiterea din adrninistrarea
Administratiei Comerciale Sector 6 (fosta Administratia Piejelor Sector 6)
in administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucure9ti prin Consiliul Local
Sector 6 a irnobilului – teren Tn suprafata de 14.418 mp, situat Tn Calea
Giulesti nr. 56, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 215906, in scopul
derularii de activitali cultural administrative 9i de amenajare a unor spajii
verzl

31. Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei
imobilului-teren in suprafata de 790,00 mp, Tnscris in Cartea Funciara nr.
202269 Bucure9ti sectorul 6 pe adresa Aleea Danaide nr. 2 sector 6, din
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construirea unei cre9e/centru de zi pentru copii pre9colari Tn construirea
unui centru destinat asigurarli serviciilor sociale pentru persoane adulte cu
dizabilitati

Trecem la punctul 1 – alegerea secretarului pentru aceasta 9edin A.

Exista voluntari? Se ofera cineva pentru secretarul de 9edin@?
Doamna consilier Cantea Roxana luliana
Ma ofer eu.

Domnul consilier Covaci Florin
Supunem la vot propunerea.

Cu 5 voturi pentru, 1 abtinere, 0 Tmpotriva doamna Cantea a fost
desernnata secretar pentru 9edin+a de azi.

La punctul 2 exista aviz favorabil, nurnai supunem la vot proiectul.

Punctul 4 - Proiect de hotarare privind darea in folosinji gratuita
Patriarhiei Romane – Arhiepiscopia Bucure9tilor, Protoieria Sector 1
Capitala, a spajiilor cu alta destinajie in suprafaji utila totala de
186,90 mp, situate la etajul 3 al imobilului din Piaja Amzei nr. 13,
sector 1, proprietate a Municipiului Bucure9ti aflat in administrarea
Consiliului Local Sector 1

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Este vorba de un spatiu proprietate publica a Municipiului Bucure9ti
pentru care Arhiepiscopia a mai avut un drept de folosin@ gratuita Tn anul
2018, prin HCGMB 722, drept de folosinta constituit pentru o perioada de
trei ani. Astazi proiectul de hotarare este Tntocmit la solicitarea CLS 1 , care
are in administrare acest imobil. Tndepline§te conditiile legale pentru
atribuire Tn folosinta gratuita, Tntrucat Arhiepiscopia prin legea speciala are
acest drept.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 0 ab+ineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 5 - Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii
C.G.M.B. nr. 186/2008 privind insu9irea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucure9ti, prin declararea
ca bunuri ce alcatuiesc domeniului public al municipiului Bucuresti
a rejelelor de alimentare cu api 9i de canalizare, a stajiilor de
pompare ape uzate 9i a stajiilor de preepurare ape pluviale executate
pe domeniul public al municipiului Bucure9ti de catre Sectoarele 1-6
ale Municipiului Bucure9ti 9i de catre Municipiul Bucure9ti din
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fonduri publice, precum 9i cele realizate 9i
persoane fizice 9i/sau juridice din fonduri private

finantate de catre

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Este vorba de o completare la inventarul domeniului public al
Municipiului Bucure9ti cu aceste re+ele de canalizare.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 1 abjinere, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 11 - Proiect de hotirare privind transmiterea imobilului
situat Tn str. Nerva Traian, nr. 8, bloc M55, parter, sector 3, Bucure9ti,
din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a
Municipiului Bucure9ti Tn administrarea Consiliu’lui Local al
Sectorului 3

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Este vorba despre un spajiu proprietate publica a Municipiului
Bucuresti care la acest moment se afla Tn administrarea DGASMB, acolo
functioneaza o cresa, cresele trebuie sa He in administrarea consiliilor
locale ale sectoarelor pentru ca ei sunt cei care se ocupa de procesul de
Tnvatamant, cre9ele fiind asimilate procesului de Tnva+amant.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 1 abjinere, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 12 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea
destinajiei spajiului cu alta destina jie decat cea de locuinji, situat in
str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, Tronson II, sector 3, aparjinand
domeniului public al Municipiului Bucure9ti, aflat in administrarea
Consiliului Local al Sectorului 3, in vederea utilizarii ca spa liu pus la
dispozijia Direcjiei de Eviden}a Persoanelor Sector 3

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este vorba de un spatiu domeniul public al Municipiului Bucure9ti

care se afla Tn administrarea CLS 3, era in folosinta Directiei Impozite 9i
Taxe. CLS3 a solicitat schimbarea destinajiei Tn sensul atribuirii pentru
utilizare catre Directia Generala de Evidenta Persoanelor.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 1 abjinere, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 13 - Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr. 413/20.11.2021

5



privind transmiterea din administrarea Centrului de Proiecte
Culturale al Municipiului Bucure9ti – ARCUB Tn administrarea
Direcjiei de Eviden$ a Persoanelor Sector 3 a unor spajii din imobilul
situat in B-duI Mircea voda nr. 5, sectorul 3

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Este de fapt o prelungire a perioadei pentru care Directia de
Evidenta a Persoanelor sa poata sa utilizeze acest spatiu. Anul trecut s-a
aprobat o hotarare prin care s-a dat in administrarea CLS 3 pentru aceasta
directie pe o perioada de 1 an, acum se dore9te prelungirea pana Ia 31
decembrie 2023.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 4 voturi pentru, 3 abtineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 14 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea in domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Sentinjei civile nr. 7937/06.10.2021, pronunjata de Judecitoria
Sectorului 5 Bucure9ti, definitivi, situat Tn Bucure9ti, Aleea Bacau nr.
2, bl. H2, sc. 1, et. 4, ap. 77, sector 5 9i transmiterea acestuia Tn

administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Este vorba de o succesiune vacanta pe care o Tnscriem Tn domeniul
privat aI Municipiului Bucure9ti 9i o transmitem Tn administrarea AFI, toate
aceste locuinte sunt administrate de AFI si nu de AMCCRS.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 1 abjinere, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 15 - Proiect de hotarare privind Tnscrierea Tn domeniul
privat al Municipiului Bucure9ti a bunului imobil ce face obiectul
Certificatului de vacanta succesorala nr. 33/04.10.2022, situat in
Bucure9ti, str. Drumul Murgului nr. 36, bl 55, sc. 1,et. 1, ap. 15, sector
3 si transmiterea acestuia Tn administrarea Administratiei Fondului
Imobiliar

E situatia similara cu punctul 14.
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 7 voturi pentru, 0 abtineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

6



Punctul 16 - Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de
administrare al Administrajiei Municipale pentru Consolidarea
cladirilor cu Risc Seismic asupra unui numir de 62 locuinje de
necesitate si transmiterea lor in administrarea Administratiei
Fondului Imobiliar

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Proiect de hotarare similar a mai fost pe ordinea de zi, pentru care

Consiliul 9i-a exprirnat votul numai ca proiectul transformat Tn hotarare
continea niste erori materiale, era vorba de niste locuinte care din eroare
au fost trecute ca apar{inand domeniului privat al Municipiului Bucure9ti
de9i erau domeniul public, nu erau provenite din succesiuni vacante ci
erau locuinte de necesitate Tn baza unui protocol ce a existat cu Ministerul
Justijiei ti pentru ca hotararea nu a fost pusa Tn aplicare AMCCRS nu
apucase sT Tntocmeasca procesul verbal de predare primire cu AFI pentru
toate cele 62 de locuinje am discutat 9i am ajuns la concluzia ca este mai
bine sa intram cu o noua hotarare.

Domnul consilier Covaci Florin
Este o corectie la textul anterior.

Daca au colegii intrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 2 abjineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 18 - Proiect de hotarare privind transmiterea din
admin istrarea Teatru lui Stela Popescu Tn adm inistrarea
Administrajiei Municipale pentru Consolidarea cladirilor cu Risc
Seismic a imobilului din str. Bati9tei nr. 14, sector 2, Bucure9ti, pe
perioada de derulare a obiectivului de investijii, constand in lucrari
de interventie-consolidare

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu

Imobilul proprietate publica a Municipiului Bucure9ti care este Tn

administrarea Teatrului Stela Popescu pe perioada execujiei lucrarilor
unor lucrari de consolidare se transmite Tn administrarea AMCCRS.

Domnul consilier Covaci Florin
Acolo parca erau ni9te probleme cu executia lucrarii?

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
A fost o discujie mai veche Tn trecut dar noi nu eram proprietarii

spatiului de la parterul acestei cladiri, spatiu care a fost achizitionat anul
acesta 9i probabil ca acolo au existat discutiile 9i problemele pentru ca
nefiind Tn integralitate proprietatea noastra discujiile au fost 9i s-a
ingreunat Tnceperea consolidarii acestui imobil de catre proprietarii care
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care dejineau drept de proprietate la parterul acestui imobil. Nu 9tiu sa fie
vreo discutie.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 2 abtineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 20 - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public al municipiului Bucure9ti in domeniul privat al municipiului
Bucure9ti a unei parji din rejeaua transport agent termic intitulati
„Rejea termoficare CS15 - Cl“, in lungime de 2.960 m traseu, in
vederea casarii si valorificarii

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este vorba de trecerea din public in privat a acestei retele Tn vederea

casarii si valorificarii, casare si valorificare care se va face de catre
Termoenergetica. Proiectul de hotarare are la baza nota de fundamentare
a cornpaniei, singura companie care ar fI putut sa decida sau sa solicite
aceasta scoatere din functiune, conform notei de fundamentare a
companiei aceasta retea nu-§i mai are utilitatea are doar doi clienti, STB
9i o firma private, este pe ordinea de zi sau era in discu jie un protocol Tntre
STB 9i sectorul 3 al municipiului Bucure9ti pentru montarea unei centrale
terrnice, compania termoenergetica din nota de fundamentare reiese ca
mentinerea Tn functiune a acestui tronson ar aduce cheltuieli mai mari
companlel.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 2 abjineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 25 - Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii
catre Consiliul Judejean llfov a prelungirii duratei trecerii din
domeniul public al judejului llfov 9i administrarea Consiliului
Judejean llfov in domeniul public al Municipiului Bucure9ti 9i
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti, a
strazilor 9i suprafejelor de teren pentru realizarea bazinelor de
retenjie 9i stajiilor de preepurare din ansamblul de locuinte Henri
Coandi

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este vorba despre o prelungire cu inca 9ase luni conform

prevederilor legale Tn vigoare a dreptului de proprietate 9i administrare
asupra imobilelor strazile din care se afla din cartierul Henri Coanda dar
care se afla pe raza administrativ teritoriala Voluntari.
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Domnul consilier Covaci Florin

Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 6 voturi pentru, 1 abtinere, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 27 - Proiect de hotarare privind trecerea imobilelor
constructii, inscrise Tn Cartea funciara nr. 279186 Bucure9ti, Sectorul
1, pe adresa b-duI Ion Mihalache nr. 28 (actual 9os. Pavel Dimitrievici
Kiseleff nr. 5B), sectorul 1, din proprietatea publica a Municipiului
Bucure9ti in proprietatea privati a Municipiului Bucure9ti, pentru
scoaterea din functiune, in vederea valorificarii 9i casarii

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este vorba despre un imobil proprietate a Municipiului Bucure9ti

ulterior s-a schimbat destinatia pentru unitate de Tnvatamant, in urma
analizei 9i expertizei intocmite de Consiliul Local sector 1 in calitate de
administrator a rezultat necesitatea demolarii al cladiritor existente si

constructia unor cladiri noi pentru procesul de Tnvatamant pentru
desfa9urarea procesului de Tnva+amant.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au co}egii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 2 ab+ineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.

Punctul 30 - Proiect de hotarare privind transmiterea din
admin istrarea Admin istratiei Comerciale Sector 6 (fosta
Administra jia Piejelor Sector 6) in administrarea Sectorului 6 al
Municipiului Bucure9ti prin Consiliul Local Sector 6 a imobilului –
teren in suprafa@ de 14.418 mp, situat Tn Calea Giule9ti nr. 56, Sector
6, identificat cu nr. cadastral 215906, in scopul derularii de activitali
cultural administrative 98 de amenajare a unor spajii verzi

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Imobilul teren se afla Tn proprietatea publica a Municipiului Bucure9ti

in administrarea consiliul local at sectorului 6 cu destinatia de piala. in
urma analizei de catre sectorul 6 in calitate de administrator a rezultat ca
nu mai este necesar pentru sau nu se justifica Tn zona respectiva aceasta
piata motiv pentru care Consiliul Local sector 6 a solicltat schirnbarea
destinatiei conform proiectului care se afla astazi pe ordinea de zi.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 5 voturi pentru, 2 ab+ineri, 0 Tmpotriva avizul este favorabil.
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Punctul 31 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea
destinajiei imobilului-teren in suprafa@ de 790,00 mp, inscris in
Cartea Funciara nr. 202269 Bucure9ti sectorul 6 pe adresa Aleea
Danaide nr. 2 sector 6, din construirea unei cre9e/centru de zi pentru
copii pre9colari in construirea unui centru destinat asigurarii
serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilitali

Doamna Persunaru Mariana – Directia Patrimoniu
Este un imobil proprietatea municipiului Bucure9ti ce se afla Tn

administrarea Sectorului 6 pentru care Consiliul General stabilise
destinatia de constructia unei crese la solicitarea consiliului local al
sectorului 6. Consiliul local al sectorului 6 a motivat ca exista un proiect
aprobat de construirea unei cre9e Tn alta parte 9i ca nu s-ar mai justifica
construirea unei cre9e pe acest teren. Se solicita schimbarea destinatiei
pentru construirea unui centru destinat serviciilor sociale pentru persoane
adulte cu dizabilitati.

Domnul consilier Covaci Florin
Daca au colegii Tntrebari? Daca nu, supun la vot proiectul.

Cu 4 voturi pentru, 3 abtineri, 0 voturi Tmpotriva avizul este
favorabi I .

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 08:35.

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfa9urat 9edinta precum 9i pe baza votului exprirnat verbal de
catre consilierii generali.

Presedinte Secretar

Covaci FlorinK
1 P
L

Cantea luliana Roxana
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