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PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 08.02.2023, în ședința extraordinară a Consiliului Local Eforie ce se 
desfășoară cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada 
Avram Iancu, întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 35 / 
03.02.2023. 

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Chiru Gigi-Christian, , 
Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Negru Toader-
Virgil, Pîrvescu Floarea, Orbocea Daniel-Victor, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia și Tudor 
Silviu-Antonio 

Lipsesc: Ciocănel Niculae, Nagy Cătălin-Tiberiu, Munteanu Dumitru și Tode Antonela.. 
Participă: dl. Primar Șerban Robert-Nicolae,  Preoteasa Gabriel-Secretar general, dna. 

Oprea Alina-Elena Director Executiv Direcția Economică, dl. Manea Daniel Director Executiv 
DADPP, dl. Bucureșteanu Alexandru Șef Serviciu JCAAS. 

 
Dl. Orbocea este președinte de ședință conform HCL nr. 1 din 26.01.2023.  
 
Dl. Orbocea – Buna ziua! Declar ședința deschisă.  

 Dl. Orbocea: Avem 3 puncte pe ordinea de zi. 
 Dl. Orbocea: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ? 

Se înregistrează 13 voturi „pentru”. 
  

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
oraşului Eforie pentru exercițiul financiar 2023. 

 
Dna. Sărăcilă – Mă interesează la Anexa nr. 5 ce înseamnă hrană pentru oameni ? 
Dl Preoteasa – Probabil înseamnă contribuția noastră pentru hrana copiilor... 
Dna. Sărăcilă – E cu totul altceva, că este trecută și asta. Scrie hrană oameni. 
Dna. Oprea – Este hrana care se dă copiilor. 
Dna. Sărăcilă –  Și mă mai interesează tot aici are dra Alina, că ei fac și mâncare la 

bucătărie, spală și lenjerii, sunt și toate avizele, DSP ....... 
Dl Primar – Dar am și eu o întrebare: comisia de ce fost făcută ? 
Dna. Sărăcilă – Care comisie ? 
Dl Primar – De mai devreme.... 
Dna. Sărăcilă – Ca să pot și eu să vorbesc să fie consemnat, eu acuma înregistrez.... 
Dl Primar – Dar la comisie supuneați amendamente.  
Dna. Sărăcilă – Păi degeaba le-am supus că nu sunt specificate în procesul-verbal. O să vă 

arăt domnule Primar. 
Dna. Sărăcilă – O altă problemă la art. 6 din Anexa 6. Am văzut cerere în numele Casei de 

Cultură, semnat  în numele Casei de Cultură, dna. Viorica Greceanu. Eu vă întreb acum pe dvs 
domnule Președinte, domnule secretar: este normal ca sa fie făcută o adresă a din partea doamnei 
ca director, semnat cu stampila în numele Casei de cultură și ca administrator public ? 

Dl Preoteasa – Acolo bănuiesc că este adresa din partea Casei de Cultură. Ea este 
reprezentantul temporar al Casei de Cultură. 

Dna. Sărăcilă – Atâta timp cât nu mi ați pus nimic la dosar decât o cerere  are o semnează 
în nume propriu pe ștampila Casei de Cultură.. 

Dna. Oprea – Dar nu o semnează în nume propriu. 
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Dna. Sărăcilă – Dna Viorica Greceanu face fundamentarea, tot dânsa și o semnează, nu 
știu câți salariați sunt acolo dar am înțeles că din ianuarie 2022 îndeplinește această funcție. Câți 
salariați sunt la Casa de Cultură. 

Dl Preoteasa – Din câte știu eu sunt doi. Bibliotecara și domnul Sărăcilă. 
Dna. Sărăcilă – Doi (salariați) cu una jumate de normă. 
Dna. Abdula – Bibliotecara nu plecase ? Parcă își dăduse demisia ? 
Dl Preoteasa – Nu, nu. 
Dna. Sărăcilă – Ba da. Este plecată. 
Dna. Oprea – Există bibliotecară pentru că a câștigat procesul. 
Dna. Sărăcilă – Între timp și-a dat demisie, în aprilie. 
Dna. Abdula – Erau 2 surori. 
Dl Preoteasa – Una a câștigat procesul. 
Dna. Abdula – Trebuie verificat, că am înțeles că una și a dat demisia 
Dna. Sărăcilă – Păi da, și a dat demisia. 
Dl Preoteasa – Înseamnă că nu mai este dacă și-a dat demisia. 
Dl Primar – Dar despre ce vorbim că nu înțeleg, dumneavoastră puneți niște întrebări așa... 

Poate s-a bugetul salariile pe posturile pe care le avem . 
Dna. Sărăcilă – Domnule Primar, eu pun niște întrebări în baza unor documente âcare le-

am atașate.  
Dl Primar –Când se bugetează bugetul pentru salarii nu se pune pe posturile care sunt, 

Alina ? 
Dna. Oprea – Ba da. Dar nu înțeleg ce problemă aveți cu dna. Viorica Greceanu că a semnat 

în numele Casei de Cultură ? 
Dna. Sărăcilă – Dar nu am nimic personal..... 
Dna. Oprea – Nu este remunerată , nu înțeleg care este problema.. 
Dna. Sărăcilă – Stați puțin, eu doar v-am întrebat, eu nu acuz pe nimeni să știți , Doar v-

am întrebat, dacă este normal ca dânsa ca administrator public să facă cereri pe semnătura dânsei 
și pe ștampila Casei de cultură ca director, scrie acolo și să vină și cu fundamentare făcută. 

Dl Primar –Probabil dacă nu mai avem director la Casa de cultură temporar funcția de 
director în cadrul Casei de cultură a fost ocupată de dna Viorica Greceanu. 

Dl Preoteasa – Dar nu funcția doar atribuțiile i s-au delegat.  
Dna. Oprea – Ea nu se regăsește pe ștat, ea nu este remunerată. 
Dna. Sărăcilă – Vă întreb dacă este legal chestia asta ? 
Dl Preoteasa – Are delegate atribuțiile de director. 
Dna. Sărăcilă – De un an de zile ? 
Dl Preoteasa –Da, temporar până la.....  
Dl Primar – Până la scoaterea la concurs a postului de director. 
Dna. Sărăcilă – Dar nu ați avut director acolo ? 
Dl Preoteasa – I-a expirat mandatul în decembrie 2021. 
Dna. Abdula – Și el nu mai este angajat ? 
Dl Primar – Ba da. Dar nu mai este director. 
Dna. Oprea – Nu mai are funcție de conducere, a rămas ca simplu angajat. 
Dna. Sărăcilă – Tot la Casa de cultura am văzut să solicitați, doamna care a făcut, 307.000 

lei. 
De unde rezultă cum și în ce fel 307.000 lei, Casa de cultură, cât timp funcționează că pentru 
materiale ....... 

Dna. Oprea –Pentru Casa de cultură ei au solicitat 307.000 lei, în urma analizării și 
veniturilor și a resturilor cheltuielilor li s-a  aprobat 208.000 lei,  dacă vă uitați la anexa pe care o 
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invocați. 208.000 lei au anul acesta, 175.000 lei pentru salarii și 33.000 lei cheltuieli materiale. 
Acesta este bugetul Casei de cultură. 

Dna. Sărăcilă – Din cât îmi aduc eu aminte, anul trecut, nu știu luna, nu-mi aduc aminte 
luna s-a dat cu titlul gratuit și cu condiția ca cei de la Casa de cultură Bebe Mihun, Anghel, Roman 
ca să facă reparații acolo, da, scaune, cortină ...... Acum văd că sunt băgate din nou. 

Dna. Oprea – Nu sunt băgate din nou, sunt solicitate și vă spun că în forma finală nu li s-a 
aprobat. Deci au tot anul 33.000 lei care sunt utilități.... 

Dna. Sărăcilă – Doamna, la Casa de cultură m-am dus la fundamentare, am văzut 208.000 
lei și o să vedeți altceva.... 

Dna. Oprea – Nu, fundamentarea lor a fost mult mai mare, au cerut mult mai mult. A rămas 
la 208.000 lei, față de 172.000 lei cât au cheltuit anul trecut. 10 % este creșterea salarială care a 
trebuit previzionată conform legii, și cheltuielile materiale de la 23.000 lei față de anul trecut, anul 
acesta au 33.000 lei, în condițiile în care și gazul și curentul și totul a crescut. Nu au nici o 
cheltuiala fabuloasa Casa de Cultură. Nu li s-a aprobat nimic în plus față de .... 

Dna. Sărăcilă – La  acesta Clubul Sportiv, nu ați făcut ca și la celelalte, nu ați trecut și 
sumele care au fost primite în 2022: iluminat, apă, salubritate. 

Dna. Oprea – Cum adică nu am trecut ? Păi nu a calculat nimeni 2022. Aprobăm bugetul 
pentru 2023 

Dna. Sărăcilă – Ați făcut comparații. 
Dna. Oprea – V-am dat un exemplu comparativ. 
Dna. Sărăcilă – Și de ce la Clubul Sportiv nu ași dat tot așa ? 
Dna. Oprea – Eu v-am spus verbal acuma. 
Dna. Sărăcilă –Bine. De ce copii stau în frig, că am înțeles ca există centrală și astea.... 
Dl Primar – Unde doamnă ? 
Dna. Sărăcilă – La Eforie Nord. 
Dl Primar – Mergem împreună acuma să vedem dacă este cald ! 
Dna. Sărăcilă – Nu vreau să merg cu dumneavoastră domnule Primar. 
Dl Primar – Păi de ce ? 
Dna. Sărăcilă –La sala de sport..... 
Dl Primar – La sala de sport se dă drumul la căldură câte 8 ore pe zi. 
Dna. Oprea – Da, dar ce legătură are Clubul Sportiv cu sala de sport ? Sala de sport nu este 

dată în administrarea clubului sportiv. De ce vă legați de clubul sportiv și de sala de sport de la 
Eforie Nord ? 

Dl Primar – Haideți că deja transformăm ședința de buget într-o mascaradă. Am și eu o 
întrebare: Dar de nu  mă întrebați pe mine, pe cei care au făcut bugetul, de investiții, ce urmează 
să se asfalteze, de ce finanțări se mai aprobă, se pare că stau să mă uit la casa de cultură. Dar aveți 
prerogative. Puneți doamnă PH pe masa consiliului cu desființarea Casei de Cultură, desființarea  
Clubului Sportiv. Dacă vedeți că sunt cheltuieli fantastice, e alegerea dumneavoastră. 

Dna. Sărăcilă – Eu nu vă spun să desființați sau să faceți 
Dl Primar – Dumneavoastră induceți consiliului local ca se face ceva la Casa de Cultură și 

la Clubul Sportiv..... 
Dna. Sărăcilă – Stați că nu am terminat. 
Dl Primar –Păi eu nu mai pot să stau în această ședință mult timp, pentru că toate aceste 

aceste lucruri trebuia să le dezbateți la comisie, dacă aveați neclarități ați avut 5 zile să vă duceți 
la domnul secretar, la doamna director. Obligativitatea dumneavoastră este din momentul în care 
primiți convocatorul să vă prezentați la Primărie. Dacă doriți, dacă nu doriți este problema 
dumneavoastră. 

Dna. Sărăcilă – Domnule secretar când ați trimit ca noi avem ședință ? Vineri ? După orele 
15? 
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Dl Preoteasa –Da. 
Dna. Sărăcilă – Când putem eu să vin ? 
Dl Primar – Luni. 
Dna. Sărăcilă – Am venit luni domnule Primar ? 
Dl Primar – Și la cine ați venit ? 
Dna. Sărăcilă – Și uitați am depus hârtie. 
Dl Primar – Și ați depus hârtie. 
Dna. Sărăcilă – De nu mi s-a adus la cunoștință ? 
Dl Primar – Ce ați depus doamnă că am citit și eu hârtia aceea ? 
Dna. Sărăcilă – Ce am depus ? 
Dl Primar – Spuneți, bilanț sau balanța are Efo Urban... Ce treabă are bugetul local cu Efo 

Urban ? 
 
Dna. Sărăcilă – Domnule Primar, la art. 16 din buget, eu știu că vă deranjez, îmi pare foarte 

rău, dar nu mai pot să tac 
Dl Primar – Au trecut minutele alocate din regulament? 
Dl Preoteasa – Nu am stabilit. Urmează să stabilim în funcție de numărul de proiecte pe 

ordinea de zi să se atribuie fiecărui consilier... 
Dl Primar – Faci PH data viitoare, nu stau 3 ore să discut ceva ce trebuia să se discute la 

comisii sau înainte de ședință. 
Dna. Sărăcilă – Deci, pentru dra Alina, până ajung la, unde spune domnul Primar. Taxa de 

voluntariat, vreau și eu să știu banii aceștia unde îi băgați, unde îi folosiți, și ce ați făcut până acum 
? Aveți achiziții făcute pentru taxa de voluntariat. 

Dna. Oprea – Am înțeles. Pentru ședința următoare o să vă aducem o analiză cu privire la 
cat s-a încasat și cât s-a cheltuit din taxa de voluntariat. 

Dna. Sărăcilă – Totodată, vă rog să specificați ce ați primit prin donație... 
Dna. Oprea – Ce să fie ? 
Dna. Sărăcilă – ce ați primit prin donație ? 
Dna. Oprea – Nu am primit prin donație că altfel le vedeați în buget. 
Dl Primar – Doamnă eu vă întreb altceva: face obiectul la ce spuneți la bugetul din 2023 ? 
Dna. Sărăcilă – Da, domnule Primar.  
Dl Primar – Care este ? 
Dna. Sărăcilă – Ce se întâmplă cu suma de pe......, de unde este băgat, unde este introdusă 

această sumă ? 
Dl Primar – Ați întrebat pentru 2022 doamnă, nu pentru 2023, mai devreme. Pe ce s-a 

cheltuit ați spus doamnă. 
Dna. Sărăcilă – În ultimii 3 ani ce s-a făcut .... unde sunt ....... 
Dl Primar – La următoarea ședință adu-i doamnei sau dă-i mâine, poimâine, pe ce s-a 

cheltuit taxa de voluntariat.  
Dna. Sărăcilă – Ați primit domnișoara Alina această hârtie ? 
Dna. Oprea – Da. Am primit-o și am trimis-o mai departe la Efo Urban să ne aducă 

documentele solicitate de dumneavoastră. 
Dna. Sărăcilă – Bun. Atunci mă duc la punctul cu Efo Urban în care vă rog frumos sa-mi 

spuneți dumneavoastră, unde ați prezentat acolo o sumă. Am văzut Efo Urban spațiile verzi sunt 
băgate în capitalul bugetar pe cultură, recreere și religie și ați zis așa: la subpunctul 67020503 din 
subcapitol ca dumneavoastră aprobați: 2 miliarde, 251 de mii 513 dar ajungeți la suma de .... 

Dl Primar –200.000 lei, 2 miliarde sunt prea mulți doamnă. 
Dna. Sărăcilă – Poate am greșit eu. De ce spuneți ca veniți cu lucrări efectuate spații verzi 

2022. 
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Dna. Oprea – Pentru că sunt facturi neachitate. 
Dna. Sărăcilă – Spuneți-mi suma vă rog ! 
Dna. Oprea – 1.209.487 lei cât scrie acolo 
Dna. Sărăcilă – 1.209.000 este din 2022. 
Dna. Oprea – Păi nu asta m-ați întrebat ? Suma.....  
Dl Primar – Sunt facturile cu care au venit până la momentul ăsta. 
Dna. Oprea – Sunt facturile aferente anului 2022 neachitate la momentul 2022, urmează a 

fi achitate in 2023 plus bugetul de anul asta de 2.251.513 lei și în total fac 3.461.000. Bugetul de 
anul acesta pe spații verzi. 

Dna. Sărăcilă – De ce am primit numai, din acest Contract de delegare numai prima și a 3 
a pagină? 

Dl Primar –  Pentru că l-ați votat  într-o ședință anterioară în anul 2022. L-a votat Consiliul 
Local. 

Dl Preoteasa –Niciodată nu ați venit să solicitați respectivele documentele, le solicitați doar 
în ședință că să apară înregistrat. Și a fost vreodată când nu vi le-am dat ? Atunci lucru sincer care 
sincer mă deranjează. Faptul că de abia în ședință spuneți că nu aveți nu știu act când biroul meu 
a fost și este deschis în fiecare zi lucrătoare. 

Dna. Sărăcilă – Când am venit eu și am depus hârtia asta chiar am rugat o pe dna Mari să 
vă întrebe dacă poate să rămână la dumneavoastră sau să o înregistreze la dumneavoastră.  

Dl Primar – Doamnă haideți să vorbim de buget. Mai aveți la buget de spus? 
Dna. Sărăcilă – Da. Nu mai am. Nu votez. 
Dl. Orbocea – Bun. Mai sunt întrebări legate de primul punct? 
Dl. Chiru – Ce investiții există în buget ? 
Dl Primar –Majoritatea sumelor din buget pe care le avem în dezvoltare pleacă pe 

cofinanțare. 
Dl. Chiru – La care proiecte ? 
Dl Primar – La ce a mai rămas, plus că avem o procedură acuma licitația pentru tot ce 

înseamnă mobilitate urbană, sper că în maxim 3 luni de zile să avem proiectul tehnic, vreau eu, la 
tot ce înseamnă PNI cele 8,6 km și dacă încasările vor decurge normal sper să mai reabilităm încă 
6-7 km de străzi în orașul Eforie, Nor și Sud. Asta asta în scur. În  martie se deschide se deschid 
liniile finanțare pentru sesiunea 2021-2027 vor fi linii  finanțare aproape identice cu 7.1 pentru 
pentru turism și vom aplica pe ele, absolut pe toate, tot ce înseamnă reabilitare.... din  datele pe 
care le am eu pe 15 iunie sper să dăm drumul la lucrarea care va reabilita Teatrele din orașul Eforie, 
este neoficial, vă spun din ceea ce știu eu, aștept să semnez finanțarea.  

Dl. Chiru – Proiectele în derulare ? Recepția ? 
Dl Primar – Proiectele în derulare merg toate, le închidem, recepția s-a făcut la parcuri, pe 

5.2 cele 5 parcuri, urmează să facem recepția la ce înseamnă Tudor Vladimirescu, str. Mării, Faleză 
și  Dezrobirii Eforie Sud. Belona are termen, deja au început să pună pavele. Undeva în august 
este termenul  limită dar probabil vor termina mai devreme. Astăzi ni s-a aprobat și e-ticketing-ul 
pentru cele 6 microbuze electrice.  

Dl. Chiru – Am înțeles. Str. Mării și str. Faleză din Sud, recepția ? 
Dl Primar – Mai, sfârșitul lunii Mai este gata. Și axa 13 cu centrele de excelență cred căp 

le terminăm undeva în octombrie-noiembrie, dar tine foarte mult de o ordonanță care a intrat in 
Parlament la vot, trebuia să se voteze în decembrie, dar de abia s-a început sesiunea, sper să o 
voteze la sfârșitul lunii privind anumite corecții date, din punctul meu de vedere și al Curții de 
Apel București, nelegal de către Autoritatea de Management pe sesiunea trecută care acum nu mai 
există, este desființată. 

Dl. Chiru – Avem în buget sumele necesare finalizării lucrărilor și recepționării despre care 
am vorbit ? 
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Dl Primar –Deci la ora asta nu avem probleme financiare si in ce privește și Og 64 și OG 
15, am mers pe linia exacta trasata de Statul Român, urmează să ne și ramburseze  majoritatea 
sumelor, ce au fost și pe POAD și pe... Este adevărat Alina ? 

Dna. Oprea – Da. Mai avem inclusiv și creditul la dispoziție ca să plătim Ordonanța 15. Ne 
rambursează, iar plătim, adică este în sistem revolving creditul luat, în ideea în care rambursează 
îl dăm înapoi la bancă îi luam pentru următoarele actualizări de prețuri pe Ordonanța 64. 

Dl Primar – Pare că se mișcă bine M.T acum, sper să rămân la același ministru, vom vedea 
în mai, dar mai depunem, după ce se votează bugetul, să achiziționăm serviciile pentru tot ce 
înseamnă pregătirea SF-ului pe falezele orașului Eforie, adică tot ce înseamnă de la Steaua de Mare 
până la Capu Turcului, tot ce înseamnă studiu GEO, ridicările Topo, SF ul după ce se votează 
bugetul. Asta trebuia să o urmărească mai multă lume că vorbim de falezele orașului Eforie, nu 
vorbim de Casă de cultură sau de altceva. 

Dl Preoteasa – Taluzuri de fapt. 
Dl. Chiru – Mai aveam două sectoare în dispută cu Apele Române. S-au finalizat dosarele? 
Dl Primar – Care dintre ele ? Le-am închis pe toate, au avut cale de atac. 
Dl. Bucureșteanu – Au fost 3 dosare, fiecare dintre cele 3 dosare au avut câte 2 căi de atac 

respectiv  contestațiile în anulare și revizuire, le-au pierdut pe toate și acum au plecat pentru  
pretențiile aferente. 

Dl Primar – Deci am închis absolut orice cale de atac care ar putea să o mai avem aibă. S-
a epuizat absolut tot.  Din punctul meu de vedere singura posibilitate prin care o faleza, eu nu-i 
spun faleză, că ea nu-i faleză, e taluz amenajat, de fapt proprietatea orașului eforie, doar să schimbe 
legislația adică să schimbe legea, să dea ordonanță de guvern sau lege să ia tot ce înseamnă ....să 
treacă la statul Român. Aia nu mai ține nici de mine, nici de noi, ține de Parlamentul României. 
Asta e părerea mea și a mai multora,  pentru că și acum 4,5,6, luni Ministerul mediului a încercat 
să-și regleze tot ce înseamnă toate investițiile neterminate și nefinalizate și aveau problema de la 
Eforie Nord , cu surparea, și au luat act de toate hotărârile de instanță și și-au închis subiectul din 
punctul meu de vedere. Dacă vor să-și închidă bugetul prin H.G. este problema lor internă. Au 
venit cu solicitare sa facem recepția. Nu putem face recepția atâta timp cât nu veniți cu expertiză 
în primul rând. 

Dl. Manea – Domnule Primar, eru propun să facem o solicitare către Guvern, că s-a 
modificat Codul Administrativ și s-a introdus un articol că  bunurile care se află în domeniul 
public al Statului care sunt inventariate dar nu sunt intabulate, la cerere, prin derogare, se pot 
trece în domeniul public al UAT urilor . 

Dl Primar – Am discutat asta. 
Dl Preoteasa – Este de un an modificarea.  
Dl. Manea – Pe articolul ăsta eu zic să solicităm pentru că în inventar apare  plajă 

neamenajată și faleză jud Constanța și să solicităm pe raza lui Eforie să ne transfere fără 
intabuale, așa zice Codul Administrativ, să intabulăm noi.  

Dl Preoteasa – La ce vă referiți ? 
Dl. Manea – La poziția 64002 apare faleză neamenajată și plajă neamenajată județul 

Constanța. Și îi întrebăm dacă există suprafețe în Eforie Sud neidentificate. 
Dl. Orbocea – Mai sunt întrebări pentru primul punct ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 12 voturi „pentru” și un vot „abținere” (dna. Sărăcilă). 
 
 
PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor din administrația 

locală Eforie. 
Dl. Orbocea – Sunt întrebări ?  



R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   C O N S T A N T A 
O R A Ş U L   E F O R I E 
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Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 13 voturi „pentru”. 
 
PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Eforie. 
Dl. Orbocea – Sunt întrebări ?  
Dl. Orbocea – Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 13 voturi „pentru”. 
 

 
 Dl. Orbocea – Mulțumesc ! 

Dl. Orbocea –  Declar ședință închisă. O zi bună tuturor ! 
 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.  
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