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Încheiat astăzi, 05 noiembrie 202 1, în cadrul şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului local al 
Municipiului Tecuci, care are loc ON-L1NE prin aplicaţia ZOOM, orele 12°°. 

Şedinţa Consiliului Loca1 de astăzi este înregistrată  audio-video. 
D1 Preedinte de şedinţă, Ursulică  Constantin— Bună  ziva stimaţi colegi! Stimaţi invitaţi, declar deschise 

lucrările şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului Local a Municipiului Tecuci de astăzi, 05. 1 1 .202 1, 
convocată  prin Dispoziţia nr. 799/04.1 1.2021 şi îl rog pe domnul Secretar Genera1 să  facă  prezenţa. 

Domnul Secretar General, Borşan George —face prezenţa noininal: Bîrzu S. —prezent; Cîmpanu T. - 
prezent; Drăgan O.C. —prezent; Dumbravă  A.R. - prezent; Gavril C.S. —absent nemotivat; Grama F I —prezent; 
Istrate D. —prezent; Leonte I-prezent; Miron C.N. —prezent; Parascbiv M.M.- absent nemotivat; Pascal R. - 
prezent; Pădure A.L. —prezent; Pelin E.D. —prezent; Radu G.B. - prezent; Radu V.- prezent; Sandu A. - prezent; 
Susanu B.B.- prezent, Ursulică  C.- prezent şi Voinea I - pfezent. Din 19 consilieri locali în funcţie, avem 17 
consilieri locali prezenţi drept pentru care şedinţa poate să  înceapă  domnul Preşedinte.. 

D1 Preedinte de şedinţă, Ursulică  C.- îl rog pe domnul Primar sau pe dumneavoastră  domnul Secretar, 
dacă  nu este domnul Primar cu noi, să  dea citire ordimi de zi. 

D1 Primar, Costin L.G—sunt prezent, donmule Ursulică, i dau citire Dispoziţiei nr. 799/02.1 1.2021 
privind proiectul ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din data de: 02.1 1.2021. 
2. Proiect de hotărâre nr. 158/ 04. 11 .2021 privind aprobarea cererii de fnanţare a obiectivului de 

investiţii Modenizare străzi etapa 111 - LOT 1 - Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi - Municipiul Tecuci, Judeţul 
Galaţi prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum i pentru aprobarea devizului general 
estimativ aI obiectivului de investiţii. 

3. Proiect de hotărâre nr. 1 59/04. 1 1 .2021 privind desenmarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci 
în comisiile de evaluare pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şilsau director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. 

DI Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- supun spre aprobare ordinea de zi 
Se înregistrează  unanimitate de voturi pentru. 
Se trece Ia punctul 1 al ordinii de zi: Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare de 

îndată  din : 02.11.2021 
D1 Preşedinte de scdinţă, Ursulică  C.- dă  citire primului punct.Dacă  nu sunt comentarii pe baza acestui 

document, vă  rog frumos să-1 supunem aprobării 
Nu sunt intervenţii. 	 . 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată  din: 02.1 1.2021. 
Se înregistrează  unanimitate voturi pentru 
Se trece la punctul 2 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 158/ 04. 11 .2021 privind aprobarea 

cererii de finanţare a obiectivului de investiţii Moderuizare străzi ctapa 111 - LOT 1 - Municipiul Tecuci, 
Judeţul Galaţi - prin Programul Naţional de hivestiţii Anghel Sahgny, precum şi pentru aprobarea 
devizului general estimativ al obiectivului de invetiţii. 

D1 Prcedintc de c-dinţă, Ursulică  C.- dă  citire proiectului de hotărâre. Dac. nu sunl comentarii pe seama 
acestui document. 
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D1 Pascal R., consilier local - domnule Primar, sincer să  vă  zic eu aş  retrage acest proiect de pe ordinea de 
zi şi vă  spun de ce: la proiect este o denuinire, iar la devizul general dumneavoastră  veniţi cu o altă  denumirc - 
Modernizare drurnuri de interes local în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari, CFR, Gara de Nord Municipiul 
Tecuci, judeţul Ga1aţi. Care din ccle două  este? După  asta, în cadrul cererii de finanţare regăsini două  străzi: str. 
Vlad Ţepe şi str. Hoi-ia care aceste străzi sunt prinse în contractul de împrumut, iar în declaraţia pe care o daţi 
scrie aşa Subsemnatul Lucian Grigore Costin având funcţia de Primar, în calitate de reprezentant lega1 al 
Municipiului Tecuci, conflrm că  obiectivul de investiţii pentru care solicit finanţarea nu este inclus inclusiv din 
contractele de împrurnut semnate cu instituţiile de credit sau instituţiile financiare interne sau internaţionale 
deci, cele două  străzi nu au cc căuta în Programul Anghel Saligny atâta timp cât sunt seoase la licitaţie pe 
contractul de împrumut. 

D1 Primar, Costin L.G. - străzile de care faceţi dumneavoastră  referire într-adevăr aveţi dumneavoastră  
dreptate dar parţial, şi vă  i explic: pentru că  nu sunt băgate în totalitate, ele sunt capete de străzi pe finanţarea 
ranîbursabilă  este băgatăjumătate de stradă, iar prin finanţarea aceasta PNI este băgată  c.eila1tă  bucată  de stradă, 
deci ele nu se suprapun, asta voiam să  vă  asigur. 

D1 Pascal R., consilier loca1 —sunt de acord eu durnneavoastră  dar nicăieri nu este speeificat acest lucru şi 
încă  o dată  vă  întreb: In proiectul de hotărâre avem o denumire în devizul general avem altă  denumire. Noi ce 
aprobăm? 

D1 Primar, Costin L.G. —există  posibilitatea ca să  fie o eroare de denumire a devizului, dar nu este nici o 
probleniă  o modiflcăin cu textul iniţia1. Referitor la ce va spus domnul consilieri cu străzile v-am spus că  ele nu 
se suprapun şi reies din documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru că  acolo apar planurile şi se 
vede exact de la ce km până  la ce km discutăm de această  stradă, deci ele nu se suprapun pentru că  aşa cum aţi 
spus şi dumneavoastră  este semnătura mea la mijloc şi nu pot să  semnez ceva ce este în afara cadrului legal, iar 
cu privire la titlul îI vom modiflca. 

Domnul Secretar General, Borşan G.- domnul inginer Balaban este aici şi poate să  facă  lăniurire cu privire 
la această  eroare de tehnoredactare am înţeles. 

D1 Pascal R., consilier local —noi trebuie să  ştini ce votăm, mi se părea ok să  avem documentele la mapă  în 
regulă. 

D1 Balaban M., consilier Serviciul Investiţii - este o eroare în devizul general, deci denumirea din devizul 
genera1 este denumirea din proiect dar este o eroare de dactilografiere fiiiidcă  denumirea obiectivului conform 
listei de investiţii este cea din proiectul de hotărâre şi se va corecta, o putem corecta pe loc. 

D1 Radu V, consilier local —am şi eu o propunere/o rugăminte dacă  tot umblaţi la denumiri să  se corecteze 
acea greşeală  Griviţei, noi nu avem acest cartier în Tecuci. 

D1 Primar, Costin L.G. —da, Criviţeni 
D1 Radu V, consilier loca1 —anunţaţii pe toţi sa1ariaţii din Primărie că  există  un cartier care se denumeşte 

Criviţeni şi nu Griviţei, ăla este prin Bucureşti o stradă. 
D1 Balaban M., consilier Serviciul Investiţii —dacă  îmi permiteţi este o denumire veclie este cartierul 

Griviţei. 
D1 Radu V, consilier Ioca1 —niciodată  nu s-a numit vreun cartier Griviţei. 
D1 Balaban M., consilier Serviciul Investiţii —este zona de la Biserica Sf. Ion, Andrei Şaguna pe vremuri 

se numea Griviţei, vom renunţa la aceste denumiri şi vom avea numai denumirea de pe lista de investiţii. 
D1 Radu V, consilicr local —foarte bine 
D1 Pascal R., consilier local —o paranteză, sincer la ultima şedinţă  de Consiliul Local, cea ordinară, din 

luna octombrie discutasem ca în această  săptămână  să  avem o întâlnire cu privire la acel contract de împrumut 
sincer mi se părea mult mai ok să  introducem şi acele străzi din contractul de îniprumut pe acest PNI, dacă  tot 
aţi trecut atâtea străzi. 

D1 Primar, Costin L.G. — ştiţi şi dumncavoastră  că  al dumneavoastră  coleg nu este în ţară, este plecat şi 
când va reveni... 

Nu mai sunt intervenţii. 
D1 Preşedinte de şedin ă, Ursulică  C.- supun la vot proiectul de hotărâre. 
Se înrcgistrează  unanimitate voturi pentru 
Domnul Secretar General, Borşan G. - proicctul a trccut cu unanirnitatc de voturi cu clariflcarea domnului 

inginer Balaban. Da? 
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D1 Preedinte de şedinţă, Ursulică  C.-da 
Se trece la punctul 3 aI ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 159/04. 11 .2021 privind desemnarea 

reprezentaiitulw Consihului Local Tecuci în comisiile de evaluare pentru concursul de ocupare a 
funcţiilor de director şilsau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Tecuci. 

D1 Preedinte de şedinţă, Ursulică  C.-aici avem o problemă, persoanele care urmează  să  facă  parte din 
comisiile de evaluare ar trebui să  fie votate prin procedura vot secret. Datorită  situaţiei pandemice în care ne 
aflăni i ne dorim protejarea noastră  şi a celor din jurul nostru, vă  propun i vă  rog să  fiţi de acord să  recurgem 
la vot direct. Dacă  sunteţi pentru votul deschis on line vă  rog să  votaţi cu această  propunere. 

Se supune la vot propunerea. 
Se îiiregistrează  unaiiirnitate de voturi pentru 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- dau citire proiectului de botărâre -Proiect de hotărâre nr. 1 5 9/04. 1 1 

.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în comisiile de evaluare pentru concursul 
de ocupare a funcţiilor de director şiisau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Tecuci. Vă  rog frumos să  faceţi propuneri. 

D1 Pădure A.L., consilier local —propun pe domnul Remus Pascal să  facă  parte în alegerea directorilor de 
la Şcoala Gimnazială  Iorgu Iordan , Şcoala Gininazială  Elena Doanuia, Şcoala (iimnazială  Dimitrie Studza, 
Grădiniţa 16 şi Colegiu1 Naţional Calistrat Hogaş. De asemenea propun pe domnul Drăgan Oliwer Claudiu să  
facă  parte din comisia de evaluare la Colegiul Naţiona1 Spiru Haret, la Colegiul Naţiona1 de Agricultură, Liceul 
Tehnologic Elena Caragiani, Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu şi Şcoala Gininazială  Ştefan Octavian Iosif. 

D1 Radu V, consilier loca1 —eu nu am propuneri, dar am o singură  întrebare pentru donmul profesor 
Pădure: Consideră  că  membrii comisiei nr. 3 —Invăţământ, cultură, sănătate nu au nici un drept să  facă  parte din 
aceste comisii? 

D1 Pădure A.L., consilier loca1 —ba da, dar părerea mea a fost că  noi cunoaştem foarte mulţi directori din 
oraşul Tecuci şi ca să  nu devenim subiectivi în a1egerea directorilor există  şi această  posibilitate, consider că  
este bine să  facă  parte alţi consilieri din afara comisiei de învăţământ 

D1 Radu V, consilier local —puteam să  luăm din orice domeniu, puteam să  luăm de la piaţă  că  tot aveaţi la 

piată  o i-ezervă  şi puteati să  puneţi de acolo. 
D1 Pădure A.L., consilier local —eu am mers pe ideea că  eu cunosc şi pe directorul Colegiului Naţional de 

Agricultură  şi pe directorul de la Liceul 1, 2 etc şi consider că  nu este oportun să  facem parte dintr-o comisie 
atâta timp cât noi cunoaştem directorii. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Ursu1ică  C.-dacă  mai sunt alte propuneri 
D-na Durnbravă  A.R., consilier loca1 - doar o intervenţie scurtă, şi domnul Viceprimar Drăgan O.C. nu 

cimoaşte aceşti directori? pentru că  lucrează  în învăţământ 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.-nu face parte din comisia de cultură  
D-na Dumbravă  A.R, consi1ier local - nu face parte din comisia de cultură, dar criteriul era să  nu-i 

cunoască. 
D1 Pădure A.L., consilier loca1 —da, domnul Drăgan îi cunoate, dar având în vedere că  este şi Viceprimar 

cred că  are dreptul să  participe. 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.-dacă  nu mai sunt alte propuneri, vă  rog să  votăm pe rând cele doua 

propuneri pentru şcolile la care au fost propuşilnominalizaţi să  facă  parte în comisii. Supun la vot propunerea 
pentru domnul Pasca1 

Se înregistrează  8 voturi pentru( dI Pădure A.L., dl Istrate D., dl Cîmpanu T, dl Ursulică  C., dI Voinea I., 
dl Grarna F.I., dl Miron C.N. şi dl Drăgan O.C) 3 înipotrivă (dl Radu V., dna Dumbravă  A.R şi dI Leonte I) şi 
5abţineri (dl Pelin E.D., dl Radu G.B., dI Susanu B.B., dl Sandu A. şi dl Bîrzu S.), iar dl Pascal R nu participă  
la deliberare. 

D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.-supun la vot ce-a de-a doua propunere cu dl Viceprimar Drăgan 
o.C. 

Se înregistrează  8 voturi pentru( dl Pădure A.L., dI lstrate D., dl Cîmpanu T, dl Ursulică  C., dl \oinea I., 
dl Grarna F.I., dI Miron C.N. şi d] Pascal R.); 3 împotrivă (dl Radu V., dna Dumbravă  A.R i dl Leonte I) şi 
5abtineri (dl Pelin E.D., dl Radu G.B., dl Susanu B.B., dl Sandu A. şi d1 Bîrzu S.), iar dl Drăgan O.C. nu 
participă  la deliberare. 
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D-na Dumbravă  A.R., consilier local — "domnul Secretar, Intreb şi eu 8 la 8 Inseamn'ă  majoritate?" 
Domrtul Secretar General, Borşan G. —"nu s-a votat proiectul, dar trebuie să  alegem o singură  persoană  şi 

sunt două  propuneri cu vot egal, deci trebuie să  reluăm." 
D-na Dumbravă  A.R., consilier local — "am i eu o propunere, In locul domnului Pascal să  fie dl Radu 

Vladimir şi atunci cred că  toată  lumea o să  fie mulţumită  de ambele părţi ca să  putem vota să  trecem peste acest 
8 la 8, pentru că  şi domnul Radu Vladimir ca şi domnul Drăgan sunt din Invăţăt" nânt şi cred că  ar fi o echitate" 

Domnul Secretar General, Borşan G.- "vreau să  spun că  alegeţi o singură  persoană  care va fi In comisie la 
toate unităţile de Invăţământ nu două  persoane şi Impărţim unităţile de Invăţărnânt jum'ătate-jtunătate ci una la 
toate." 

D1 Viceprimar, Drăgan 0.C.- "mă  scuzaţi domnule Secretar General dar cred că  nu v-aţi informat/interesat, 
adresa de la Inspectorat spune câţi dorim dacă  vrem să  punem zece reprezentanţi atunci zece puneam." 

Domnul Secretar General, Borşan G. — dă  citire articolului 1 din proiect: "Se desemnează  dl..... să  
reprezinte Consiliului local al Municipiului Tecuci In comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursurilor pentru ocuparea fiincţiilor de director şi/sau director adjunct din unitAţile de Invăţământ prevăzute 
In anexa 1 la prezenta hotărâre." 

D1 Viceprimar, Drăgan O.C. 	propun pe domnul consilier Pascal R. 1n absolut toate comisiile." 
DI Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.-"sunteţi de acord cu propunerea unică  a domnului Pascal R?" 
DI Leonte I., consilier local —" nu sunt de acord, ar fi fost corect datorită  acestei bâlbâieli să  reluăm discuţia 

asupra proiectului trei de la zero, adică  să  se facă  din nou propuneri şi să  supunem din nou la vot Intreaga 
procedură." 

D-na Dumbravă  A.R., consilier local — "corect, pentru că  am şi eu de făcut o propunere." 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică, C.-" haideţi să  reluăna punctul 3 şi dă  citire proiectului. Vă  rog să  faceţi 

propuneri." 
D-na Dumbravă  A.R., consilier local — "pe domnul Radu Vladimir propun in comisii." 
D1 Pădure A.L., consilier local —"eu îl propun pe domnul Remus Pascal 1n toate comisiile, deşi metodologia 

de organizare a funcţiilor pentru directori nu specifica că  trebuie să  fie acelaşi reprezentant la toate şcolile. Vă  
rog să  citiţi metodologia!" 

D1 Pelin E.D. —"v-am ascultat cu mare atenţie pe toţi, am unnărit cu mare atenţie discuţiile aprinse dintre 
dumneavoastră  dar cred că  singurul şi cel mai experimentat om din Consiliul Local care ar putea lua parte la 
aceste concursuri este domnul profesor Radu Vladimir, are experienţa, are notorietatea necesară  şi In primul 
rând are autoritatea de a reprezenta cu cinste Consiliul Local 'in comisiile de concurs la liceele din Tecuci" 

D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică  C.- "haideţi să  supunem la vot propunerea ca dl Radu V. să  facă  parte 
din comisiile de evaluare" 

Se supune la vot propunerea. 
Se Inregistrează  7 "pentru"( dna Dumbravă  A.R şi dl Leonte I., dl Pelin E.D., dl Radu G.B., dl Susanu 

B.B., dl Sandu A. şi dl Blrzu S.) şi 8 voturi "Impotrivă"( dl Pădure A.L., dl Istrate D., dl Clmpanu T, dl Drăgan 
0.C., dl Ursulică  C., dl Grama F.I., dl Voinea I. şi dl Pascal R.), iar dl Radu V. nu participă  la deliberare. 

Se supune la vot propunerea dlui Pascal R. să  facă  parte din comisiile de evaluare. 
Se Inregistrează  8 "pentru" ( dl Pădure A.L., dl Istrate D., dl Cimpanu T, dl Drăgan 0.C., dl Ursulică  C., dl 

Grama F.I., dl Miron C.N. şi dl Voinea I.) şi 8 voturi "impotrivă" ( dna Dumbravă  A.R şi dl Leonte I., dl Pelin 
E.D., dl Radu G.B., dl Susanu B.B., dl Sandu A., dl Radu V şi dl Rirzu S.), iar dl Pascal R. nu participă  la 
deliberare. 

Domnul Secretar General, Borşan G. —" vreau să  ştiu unde este un vot, ca să  recapitulăm şi să  fim clari 
sunteţi 17 consilieri locali prezenţi, unul nu votează, adică  persoana care candidează, şi ar trebui să  avem 16 
votanţi." 

Dl Primar, Costin L.G. —"dragi colegi, nu are cum să  treacă  proiectul acesta şi vă" spun i din ce cauză, Intr-
adevăr la votul uninominal va ieşi domnul Pascal, conform votului, îri schimb c'ând se va propune proiectul de 
vot 1n Intregimea lui va ieşi vot egal, adică  se va abţine domnul Pascal pentru că  dumnealui este cel numit 1n 
schimb va fi 8 la 8 voturi la proiect şi atunci nu va trece acesta. Eu vă  propun să  găsim o formulă  de compromis 
ca să  îi spun aşa, să  treacă  acest proiect bineinţeles cu acordul dumneavoastră  pentru că  dumneavoastră  sunteţi 
cei care votaţi p'ână  la unnă. Eu zic că  e păcat să  blocăm acest proiect şi să  trimitem un reprezentant In consiliile 
de administraţie a acestor şcoli pentru concursuri, Intr-adevăr există  o majoritatea pe care noi o vedem chiar 
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dacă nu ne-o dorim şi trebuie să recunoaştem că aşa cum spunea şi domnul Preşedinte este o chestiune politică, 
pentru a debloca situaţia aceasta eu v-aş propune să acceptăm practic varianta aceasta cu domnul Pascal pentru 
a debloca această situaţie chiar dacă nu ne este pe plac. Corect ar fi fost să impărţim In trei aceste comisii de 
participare i cum spunea şi domnul Radu să participe acea comisie de la invăţărnânt, dacă nu s-a putut acest 
lucru eu v-aş propune să" gandiţi o variantă să deblocăm această situaţie pentru că e păcat să nu trimitem noi ca 
şi Consiliul Local un reprezentant în aceste alegeri. Eu vă mulţumesc! Vă doresc să treceţi peste acest moment 
şi sperăm să găsim Inţelegere aşa cum In ultima perioadă am găsit Inţelegere la majoritatea proiectelor de 
hotăr'âre de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc şi vă doresc weekend plăcut!" 

D1 Primar Inchide aplicaţia ZOOM. 
Domnul Secretar General, Borşan G.- " haideţi ca să lămurim pentru dl Radu au fost 9 voturi "Impotrivă" şi 

7 "pentru", iar pentru dl Pascal R au fost 8 cu 8, la momentul de faţă avem balotaj la dl Pascal ce facem?, 
reluăm votul" 

D1 Leonte I. —"aş avea o propunere dacă este posibil să ne intoarcem din nou cu proiectul acesta de la zero 
şi membrii comisei nr. 3 să devină reprezentanţi..." 

D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.-"domnul Leonte dacă mergem pe acest criteriu al dumneavoastră nu o 
să rezolvărn situaţia ci o amanăm, dar astăzi este ultima zi cand trebuie nominalizată această persoană" şi 
desemnată prin vot, iar dacă nu ne inţelegem deja luni este târziu" 

Domnul Secretar General, Borşan G.-"repet, s-a discutat propunerile şi nu proiectul, dl Radu a avut 9 voturi 
"impotrivă" şi 7 "pentru"la propunere, iar dl Pascal R a avut 8 "pentru" cu 8 "Impotrivă" la propunere, deci nici 
unul nu are majoritate, In lege spune că In caz de balotaj se reia votul" 

D1 Pascal R., consilier local —"domnul Secretar, haideţi să reluăm de la Inceput cu o propunere şi II propun 
pe dl Drăgan că este şi profesor şi este şi Viceprimar să facă parte din toate comisiile." 

Dl Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.-" este propus domnul Viceprimar Drăgan 0.C.. Mai sunt alte 
propuneri?" 

Nu mai sunt alte propuneri. 
Se suptute la vot propunerea ca dl Viceprimar Drăgan O.C. să facă parte In comisfile de evaluare de la toate 

unităţile de Invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. 
Se inregistrează 14 voturi "pentru" şi 2 "abţineri"(d1 Leonte I. şi dl Radu V.), iar dl Drăgan 0.0 nu 

participă la deliberare. 
Domnul Secretar General, Borşan G. —"propunerea a trecut" 
Se supune la vot proiectul de hotărăre cu propunerea votată. 
Se Inregistrează 14 voturi "pentru " şi 2 "abţineri"(d1 Leonte I. şi dl Radu V.). 
D1 Preşedinte de şedinţă, Ursulică C.- " declar Inchise lucrările şedinţei Consiliului Local de astăzi, vă 

mulţumesc şi weekend plăcut!" 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal. 

	

Preşedintefflkşedintă, 	 Secretar General al U.A.T., 

	

Ursulicăi Vultstantin 	 George Lucia,niBorşan 
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