
 

H O T Ă R Â R E   
privind  aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică 

al comunei Bărcănești pentru anul 2022 

 

 
 

 

           Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 20.04.2022 ; 

 

 

           Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) , alin.(7) lit.g)  din O.U.G. nr. 

57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

  

  În conformitate cu  prevederile : 
-art. 6 lit.a), art. 28, art. 29  lit.c), art.30 lit.g) din Legea  poliției locale nr.155/2010 , republicată, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

-art.2, art.3 și art. 5 alin. (1) din Ordinul M.I. nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planului de ordine și siguranța publica al poliției locale;  

Văzând: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bărcănești nr. 10.456 din 11.03.2022 privind 

aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al comunei Bărcănești pentru anul 2022; 

- Raportul de specialitate  al  Serviciului Poliție Locală  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului prin care se propune adoptarea proiectului  de hotărâre menționat; 

- Planul de Ordine și Siguranță Publică al comunei Bărcănești pentru anul 2022 elaborat de  

Comisia Locală de Ordine Publică ; 

-Avizele Comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti ; 

-Avizul secretarului general al comunei Băcăneşti. 

 

      În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și  art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

Art.1. - Se aproba  Planul de Ordine și Siguranță Publică al comunei 

Bărcănești,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2. - Primarul comunei Bărcănești   prin   Serviciul Poliției Locale Bărcănești vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.- Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii  contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.4.- Secretarul general al comunei Bărcănești  va  comunica persoanelor și autoritățiilor 

interesate prezenta hotărâre şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul 

www.barcanesti.ro-M.O.L. ,  în termenele stabilite de lege . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                       
                  

Andrei MATEI  

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                      

Nicoleta SAVU 

 

 

 

 

 

 

 

Bărcăneşti, 20 .04. 2022 

 Nr. 23 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 12   ; Nr.voturi pentru 12  Nr. voturi 

ȋmpotrivă   0  ;  Nr. voturi abţinere   1.      

sistem de vot : deschis 

Cvorum necesar :majoritate simplă 
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                                 Anexa la H.C.L. nr. 23/ 20.04.2022 

 

 

 

 

 

                       PLANUL 

          DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ   

                                BĂRCĂNEȘTI 

 

 

 

         Întocmit în conformitate cu prevederile art.6 lit.a) din Legea nr.155/2010 a Poliției 

Locale,H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a Poliției Locale,Ordinului nr.92/2011, privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de ordine și siguranță publică a Poliției Locale. 

 

                                                    CAPITOLUL  I: 

 

                                          SITUAȚIA OPERATIVĂ 

 

                 A. TERITORIUL 

          

         Comuna Bărcănești este formată din satele:Tătărani,Ghighiu,Bărcănești, 

Românești și Pușcași și este situată în partea de sud a județului Prahova ,la 6Km de 

Municipiul Ploiești,pe DN1(actualmente străzile Crinilor în satul Bărcănești și Irisului în 

satul Românești). 

         Comuna Bărcănești se învecinează : 

-la vest cu comuna Brazi; 

-la est cu comunele Berceni și Râfov; 

-la nord cu Municipiul Ploiești; 

-la sud cu comuna Puchenii Mari. 

         Comuna nu are acces direct la calea ferată decat prin Municipiul Ploiești-stațiile CFR 

SUD- CFR VEST și prin stația CFR din comuna Brazi,iar pârâul Leaota străbate comuna 

la limita cu comuna Puchenii Mari. 

         Regimul climatic este temperat ,cu multe zile însorite pe an,temperaturile fiind 

moderate în toate anotimpurile. 

         Suprafața comunei este de 3725 hectare din care: 

-arabil-2966 hectare; 

-livezi-3 hectare; 

-vii-4 hectare; 

-pășuni-160 hectare; 

-căi de comunicații-294 hectare. 



         Pe raza comunei se găsesc un număr de 39 obiective economice cu activitate mai 

importantă ,15 instituții de interes public și lăcașuri de cult care pot prezenta interes pentru 

activitatea de menținere a ordinii publice,precum și nenumărate magazine cu diverse 

profiluri de activitate comercială. 

  

                                       1.Date generale privind localitatea: 

Populația –număr de locuitori            9404 

Satul Tătărani            3068 

Satul Bărcănești            3206 

Satul Românești            1977 

Satul Ghighiu            740 

Satul Pușcași            413 

Suprafața totală            3725ha 

Suprafața arabilă            3371ha 

Livezi             3ha 

Vii             4ha 

Pașuni             160ha 

Teren neagricol            592ha 

 

                                        2.Operatori economici: 

                                       Denumire     Domeniu de activitate 

                 Sc. JUNGHEINRICH Srl,sat Tătărani   Prezentare și desfacere 

utilaje  

                     G PHOTEL,sat Tătărani      Hotel și restaurant  

                 Sc 2 ELEFANȚI srl,sat Tătărani           Spălătorie auto 

Dumitru Alexandru,,TINICHI SERV.,,PF,sat 

Tătărani 

     Tinichigerie auto  

                Sc.APROMAT SA,sat Tătărani Bază desfacere materii 

prime 

                        Sc.PRIS Srl,sat Tătărani Societate agricolă 

             Sc TOTAL MONTAJ SA,sat Tătărani Construcții metalice 

             Sc MARMIDESIGN,SA,sat Tătărani Decorațiuni marmură  

             Sc UNITRANS,SRL,sat Tătărani Societate transport 

             Sc UNITEHNICA SRL,sat Tătărani Societate aprovizionare 

tehnică 

    Reprezentanța IVECO –CEFIN,sat Tătărani Reprezentanța auto 

            Sc DALY SRL,sat Tătărani Hotel și restaurant 

           Sc.Transelectrica SA,sat Tătărani Caserie,reparații,intervenții 

           Sc Feruccio SRL,sat Tătărani Prestări servicii 

                       Sc. SYM SRL Hotel restaurant 

   Sc MARIAN CAR CENTER,SRL,sat Tătărani Service auto 

 Sc HANUL DACILOR SRL,sat Tătărani Restaurant  

             Sc ȘOIMUL SRL,sat Bărcănești Pensiune,restaurant 

           Sc NICOVIN SRL,sat Bărcănești Pensiune ,restaurant 

           Sc COOL SRL,sat Bărcănești Hotel ,restaurant 



Sc MARIFARM SRL,sat Bărcănești Farmacie  

Sc GLORIOSSA GARDEN SRL,sat Bărcănești Producție și vânzare flori 

BANCA DE CREDIT FEDERALCOOP Prestări servicii 

Societate cooperativă de consum,sat Bărcănești Activitate comercială 

      Sc SPID SRL,sat Bărcănești Societate producție 

industrială pentru 

drumuri,stație I.T.P. 

Sc DRUMURI ȘI PODURI SRL,sat Bărcănești Întreținere și reparații 

drumuri naționale 

Sc ,,COMAVI COMPANY”SRL,sat Tătărani Vulcanizare  

SC K9 SRL,sat Bărcănești Spălătorie auto 

Sc  LUKOIL,sat Bărcănești Stație vânzare carburanți 

Sc DEMI-FARM SRL, Bărcănești Farmacie  

Sc PASIFLORA SRL,sat Românești Producție și vânzare flori 

Sc ANDCRIS SRL,sat Românești Spălătorie auto 

AF CHIBZUIALĂ STELIAN,sat Românești Tinichigerie auto 

Sc CANTEMIR SRL,sat Românești Pensiune,restaurant 

Sc MOTEL RESTAURANT SRL,sat Românești Hotel,restaurant 

Sc AUTOGENOVA SRL,sat Tătărani Vânzări auto 

Sc ROHRER SRL,sat Tătărani Activități reciclare materiale 

Sc ,,TEHCOM’’SRL,sat Tătărani Distribuitor autorizat de 

țeavă și plase ondulate de 

oțel beton 

 

                                        3.Institutii publice: 

                              DENUMIRE          DOMENIU DE 

ACTIVITATE 

PRIMĂRIA BĂRCĂNEȘTI,sat Bărcănești Administrație publică 

CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI,sat Bărcănești Administrație publică 

DISPENSAR UMAN,cabinete medicale individuale Medical 

DISPENSAR VETERINAR,sat Tătărani Medical  

OFICIU POȘTAL,sat Bărcănești Servicii poștale 

POLIȚIA RURALĂ,sat Bărcănești Ordine și siguranță publică 

POLIȚIA LOCALĂ,sat Bărcănești Ordine și siguranță publică 

POLIȚIA RUTIERĂ,sat Bărcănești Siguranța circulației pe 

drumurile publice 

CENTRUL CULTURAL ‘’MIHAI VITEAZUL’’ Activități culturale 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL,sat Bărcănești Învățământ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,GHEORGHE LAZĂR,, 

clasele I-VIII,sat Bărcănești 

Învățământ 

ȘCOALA GENERALĂ TĂTĂRANI claseleI-VIII,sat 

Tătărani 

Învățământ 

ȘCOALA GENERALĂ ROMÂNEȘTI clasele I-

VIII,sat Românești 

           Învățământ 

GRĂDINIȚA PREȘCOLARI,Lic.teh.agr. Bărcănești           Învățământ 



GRĂDINIȚA  PREȘCOLARI, sat Tătărani           Învățământ 

GRĂDINIȚA  PREȘCOLARI,sat Bărcănești           Învățământ 

GRĂDINIȚA  PREȘCOLARI,sat Românești           Învățământ 

                                         

                                        4.Unități de cult: 

                                  DENUMIRE DOMENIU DE 

ACTIVITATE 

Parohia Bărcănești,cu cimitirul aferent                Religios   

Parohia Tătărani, cu cimitirul aferent                Religios 

Parohia Ghighiu, cu cimitirul aferent                Religios 

Parohia Românesti, cu cimitirul aferent                Religios 

Sfânta Mânâstire Ghighiu, cu cimitirul aferent                Religios 

Biserica Creștină Evanghelică-Grup Vestea Bună,sat 

Tătărani 

               Religios  

Biserica Adventistă,sat Tătărani                Religios 

Biserica Creștină Evanghelică,sat Bărcănești                Religios 

 

                                        5.Cai de acces: 

                              LOCALIZARE SITUATIA EXISTENTA 

A 3- Bărcănești Drum asfaltat,se circulă în 

condiții bune 

DN1- Bărcănești –Românești Drum asfaltat,se circulă în 

condiții bune 

DN1 B- Bărcănești -Ghighiu Drum asfaltat,se circulă în 

condiții bune 

DJ 101D- Tătărani - Bărcănești Drum asfaltat,se circulă în 

condiții bune 

DJ 10G- Tătărani -Brazi Drum asfaltat,se circulă în 

condiții bune 

 

 B.Populația: 

 

         Comuna Bărcănești se compune din 5(cinci)sate: 

- Tătărani, Bărcănești,Românești,Ghighiu si Pușcași și are o populație de 9404 de locuitori. 

         Majoritatea locuitorilor sunt stabili,muncind în întreprinderi și instituții din 

Municipiile Ploiești și București;în agricultură și creșterea animalelor.În urma constituirii și 

reconstituirii dreptului de proprietate,cetățenii comunei dispun de terenuri agricole pe care 

le lucrează în particular sau în asociație. 

         Structura populației după vârstă și sex este echilibrată.Naționalitatea română este 

majoritară,formată din aproximativ 7890 români,4 maghiari și 3 de altă etnie.                         

În comuna Bărcănești sunt aproximativ 36 familii de rromi,totalizând   aproximativ 1514 

persoane,dispuși mai ales în satele Bărcănești și  Românești,structurați astfel: 

0-14ani 15-24 ani 25-34ani 35-49ani 50-64ani 65-79ani >80ani 

425 415 255 295 85 35 4 

 



         Din punct de vedere religios predomină religia ortodoxa 93,33% persoane;altă religie 

2,69% persoane,necunoscută3,96%.Nu au fost conflicte interetnice,interconfesionale sau de 

altă natură.Nu sunt fluctuații mari de populație. 

         Din totalul populației comunei Bărcănești 4600 sunt bărbați și 4804 sunt femei. 

 

         C.Evenimente social –economice,politice sau religioase: 

 

-Hramul Sfintei Mânăstiri Ghighiu-fluctuant în funcție de Sfintele Sărbători de Paști-

IZVORUL TĂMĂDUIRII; 

-Hramul Bisericii Românești-06 decembrie –Sfântul NICOLAE; 

-Hramul Bisericii Bărcănești -15august-Sfânta MARIA; 

-Hramul Bisericii Tătărani -26 octombrie-Sfântul DIMITRIE CEL NOU; 

-Hramul Bisericii Ghighiu-DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR. 

 

         D.Starea infracțională: 

 

Evoluţia fenomenului infracţional şi contravenţional este staţionar . 

Fenomenul infracţional şi contravenţional s-a manifestat în domeniile disciplinei în 

construcții și afișajului stradal, violenţe familiale, încălcări ale HCL Bărcănești  nr 23/ 2017, 

etc.  

 

 

CAPITOLUL II 

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ , MISIUNILE ȘI ZONELE 

DE RESPONSABILITATE 

A. Dispozitive de ordine și siguranță publică și zone de responsabilitate  

  

În scopul menţinerii ordinii şi liniştii publice, prevenirii fenomenului infracţional şi 

contravenţional privind proprietatea publică şi privată , prevenirea şi stingerea incendiilor , 

aplicarea măsurilor stabilite în caz de catastrofe şi calamităţi , personalul poliției locale 

desfășoară activități de patrulare pe străzile localităților Bărcănești, 

Tătărani,Românești,Ghighiu și Pușcași , fiind avute în vedere următoarele : 

- desfășurarea unor activităţi de control în planul teritorial al comunei , intravilan şi 

extravilan, pentru asigurarea executării sarcinilor în raport de cadrul legal şi dispoziţional 

existent şi particularităţile concrete ale situaţiei operative în localităţile  comunei 

Bărcănești. 

- atragerea şi folosirea pe scară mai largă a tuturor forţelor posibile pentru completarea 

dispozitivelor de ordine publică , în mod deosebit a voluntarilor , de aşa manieră încât să fie 

acoperite zonele vulnerabile prevăzute în „ Planul de pază al comunei” . Se vor menţine în 

raport de efectivele Poliţiei Locale şi programul stabilit prin grafic , patrule independente 

care acţionează în zona unităţilor de învăţământ și parcurilor ,  precum şi pe traseele 

stabilite în şi între  localităţile aparținând comunei Bărcănești. 

-  perfecţionarea cadrului de colaborare şi cooperare cu factorii de răspundere din unităţile 

de învăţământ , agenţi economici , persoane fizice şi juridice . 

- asigurarea unei cunoaşteri permanente a problematicii cetăţenilor cu ocazia activităţilor 

desfăşurate în teren de către agenţii Poliţiei Locale . 



- angrenarea comunităţii la actul de contracarare a fenomenului contravenţional pentru 

sprijinirea poliţiştilor în îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor de serviciu , pentru 

desolidarizarea de manifestările şi atitudinile persoanelor care comit încălcări ale actelor 

normative , astfel ca rolul educator al comunităţii din această direcţie să fie viabil şi eficient 

. 

         La nivelul comunei Bărcănești paza  se execută de către salariații Poliției Locale , după 

cum urmează : 

- Bărcănești – un post de pază la sediul Primăriei – post fix . 

- În satele Bărcănești si Tătărani câte o patrulă auto sau pedestră dupa caz,care va acţiona  

pe teritoriul localităţilor pe itinerarii de patrulare care sunt stabilite în funcţie de obiectivele 

din planul de pază şi mediile favorabile săvârşirii infracţiunilor sau contravenţiilor .  

În situaţia lipsei de efective , paza se execută prin posturi semimobile la obiective , respectiv 

Bărcănești: Şcoală –Post de Poliție- Bibliotecă – Grădiniţă – Biserică ,Dispensar Uman , 

Tătărani : Școală – Grădiniţă –Dispensar Veterinar – Biserica, ieșire sat Tătărani spre 

Comuna Brazi;Românesti-Școală-Grădiniță-sat Pușcași,până la ieșire spre satul Pietroșani 

al comunei Puchenii Mari;Ghighiu-Mânăstire -control asupra paznicilor care efectuează 

serviciul de pază. 

Având în vedere ca Poliția Locală are în dotare un autoturism marca Dacia Logan , 

personalul de pază va efectua patrule auto, conform Planului de patrulare  . 

 

         B . Misiuni specifice Poliției Locale 

 

a)  Menține ordinea și liniștea publică în imediata apropiere a unităților de învătământ , a 

unităților sanitare , în zona parcurilor și în alte locuri publice , de interes local , aflate în 

proprietatea comunei Bărcănești. 

b) Participă , împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege , potrivit 

competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de 

calamități naturale ori catastrofe , precum și de limitare a urmărilor provocate de astfel de 

evenimente . 

c) Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului la efectuarea 

unor controale ori acțiuni specifice .  

d) Intervine la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul național 

de urgență unic 112, pe principiul” cel mai apropiat polițist de locul evenimentului 

intervine” , în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu , stabilite prin lege și în limita 

competenței teritoriale . 

e) Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite . 

f) Asigură, în condiţiile legii, paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea publică și 

privată a comunei  Bărcănești , stabilite de Consiliul Local . 

g) Identifică şi monitorizează  stările de pericol care afectează sau pot afecta ordinea și 

liniștea publică pe zone , străzi , pe timpul desfășurării manifestărilor cultural-sportive ,  

stări conflictuale între cetăţeni , intrafamiliale ori generate de persoane cu afecțiuni psihice . 

h) Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal 

și a activităților comerciale , respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de  autoritățile 

administrației publice locale ;  

j) Actionează pentru respectarea legislației privind programul de gestionare a câinilor fără 

stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru 



gestionarea câinilor fără stăpân  despre existența acestor câini și  acordă sprijin 

personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost ;  

k)Acționează pentru respectarea disciplinei privind circulația pe drumurile publice; 

l))Acționează pentru respectarea disciplinei în construcții și afișajului stradal; 

m)Acționează pentru respectarea protecției mediului înconjurător; 

n)Acționează pentru respectarea legislației privind evidența populației ,precum și a altor 

atribuții stabilite prin lege. 

 

         C. Activități și misiuni executate în comun 

 

a) Iniţiază şi derulează în cooperare cu instituţiile de învăţământ  propuneri pentru 

prevenirea şi reducerea actelor de indisciplină din incinta sau în apropierea acestora , 

având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă a elevilor . 

b) Participă împreună cu Poliția Română și Jandarmeria Română la asigurarea ordinii și 

liniștii publice cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-artistice, manifestărilor 

desfășurate cu ocazia hramurilor Bisericilor,  precum și a altor asemenea activități care se 

desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane . 

c) Participă , alături de Poliția Română , Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun 

sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea 

infractionalității stradale .  

d) Participă , împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege , potrivit 

competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de 

calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare a urmărilor provocate de astfel de 

evenimente ; 

e) Cooperează, cu agenții  Poliției Române, la solicitarea acestora,pentru efectuarea de 

patrule auto pe străzile localităților ce compun comuna Bărcănești și pentru  soluționarea  

unor evenimente semnalate prin Serviciul național unic de urgență 112. 

 

         CAPITOLUL III 

EFECTIVE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC 

 

În cadrul Poliției Locale Bărcănești, potrivit Legii nr.155/2010 art.14 pct.1, figurează un 

număr de 11 polițiști , fiind încadrați astfel :  

-1 polițist local –funcționar public-cu atribuții de șef serviciu Poliție Locală-vacant 

- 1 polițist local – funcționar public - cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice ; 

- 2 polițiști locali – funcționari publici –cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile 

publice; 

-2 polițiști locali– funcționari publici –cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și 

afișajului stradal; 

-2 polițiști locali – funcționari publici –cu atribuții în domeniul protecției mediului; 

-2 polițiști locali-funcționari publici-cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor, 

-1 polițist local – funcționar public - cu atribuții în domeniul activității comerciale 

Suport logistic: - 1 autoturism Dacia Logan;  

-  10 cătușe ; 

-  10 veste reflectorizante ; 

 



CAPITOLUL IV 

INSTRUIREA  EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA   ACTIVITĂȚILOR 

ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

 

Instruirea efectivelor se realizează lunar , prin organizarea de ședințe de lucru și în fiecare 

zi , la intrarea în serviciu a acestora . 

Controlul modului cum polițiștii locali se achită de sarcinile de serviciu se face de către 

Primarul comunei sau de persoanele împuternicite de acesta . 

Săptămânal și ori  de câte ori este necesar se informează conducerea Primăriei despre 

acțiunile desfășurate și problemele ce apar în exercitarea atribuțiilor de menținere a ordinii 

și liniștii publice , făcând și propuneri corespunzătoare de îmbunătățire a activității . 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Modul de realizare a informărilor reciproce , cu privire la evoluția situației operative între 

Poliția Locală și Poliția Română se face prin ședințe operative periodice . 

Trimestrial și ori de câte ori este nevoie  , în cadrul ședințelor  Comisiei Locale de Ordine și 

Siguranță Publică , se analizează activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice , la 

nivelul comunei Bărcănești cu propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și 

pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social . 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                       
                  

Andrei MATEI  

 

 

 

 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                      

Nicoleta SAVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


