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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Bugetului local al Comunei Bozioru şi  

a Listei de Investiţii  pe anul 2023 
 

 

 
      Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în    
sedinţă, legal constituită; 
Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Bozioru înregistrat 
sub  nr……/2023; 
 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr…./2023; 

 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru cu 
caracter consultativ; 

 Prevederile art.19, art.39, art.50, art.58 şi art.76 din Legea 
Finanţelor Publice nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 
 Dispoziţiile art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică ; 
 Adresa nr.125.987/28.12.2022 de la Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Buzău, privind Cotele defalcate     din impozitul pe 
venit, Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi Sumele defalcate din T.V.A pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 

 Adresa nr.126.168/28.12.2022 de la Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Buzau, privind repartizarea de sume defalcate din 
T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv pentru finantarea  
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizatiei lunare, 

 Adresa nr.584/04.01.2023 de la Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Buzau, privind repartizarea de sume defalcate din 
T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv pentru plata 
stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar , pentru  
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drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale, integraţi în 
învăţământul de masă si pentru finantarea burselor elevilor din 
invatamantul de masa. 

 Adresa nr.62/06.01.2023 de la Consiliul Judetean Buzău, 
privind repartizarea sumelor în baza hotărârii          
nr.1/06.01.2023 a Consiliului Judetean  Buzău; 

 Prevederile art.87, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), 
art.137 alin.(1) – (2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

       În temeiul art. 196 (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. - Se aprobă Bugetul local de Venituri al Comunei Bozioru, 
judetul Buzău pentru anul 2023 si repartizarea sumelor alocate pe 
capitole, conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre.  

            Art.2. - Se aprobă Bugetul de Cheltuieli al comunei Bozioru, 
judeţul Buzău pentru anul 2023 si repartizarea sumelor alocate pe 
capitole, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

           Art.3. - Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli finantat din 
venituri proprii (sursa E) al comunei Bozioru, judeţul Buzău pentru 
anul 2023 si repartizarea sumelor alocate pe capitole, conform Anexei 
nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.4 - Se aprobă Lista de investitii pentru anul 2023, conform 
Anexei nr.4 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

         
            Art.5 - Secretarul General al Comunei Bozioru, Judetul Buzau va 

transmite prezenta hotărâre autoritatilor si institutiilor publice 
interesate, şi va face publicitatea cerută de lege. 

 
       Nr.3/2023 
       Bozioru 
 
                         INIŢIATOR,                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
              PRIMAR: GRIGORE Valentin          SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
 OPREA Mirela 
                 ………………………….. 
 
                                                                                     ……………… 
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     Nr. …../2023 
 

REFERAT DE APROBARE, 
 La Proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Bugetului local al Comunei Bozioru şi a Listei de Investiţii  
 pe anul 2023 

 
 
 

     1. Necesitatea si oportunitatea  
           În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare 
proiectul de buget local se aproba de autoritățile deliberative în termen 
de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial.  
       Bugetul de stat pe anul 2023 a fost aprobat prin Legea nr. nr. 
368/2022. 
       Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor si destinatia 
cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si 
responsabilitățile institutiilor publice implicate în procesul de execuție al 
acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare stabileste principiile, cadrul 
general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și 
utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitățile 
autoritatilor administrației publice locale. 
   2. Legalitatea  
   Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform 
următoarelor prevederi: 

 Adresa nr.125.987/28.12.2022 de la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Buzău, privind Cotele defalcate     din impozitul pe 
venit, Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi Sumele defalcate din T.V.A pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 

 Adresa nr.126.168/28.12.2022 de la Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Buzau, privind repartizarea de sume defalcate din 
T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv pentru finantarea  
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizatiei lunare, 
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 Adresa nr.584/04.01.2023 de la Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Buzau, privind repartizarea de sume defalcate din 
T.V.A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv pentru plata 
stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar , pentru 
drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale, integraţi în 
învăţământul de masă si pentru finantarea burselor elevilor din 
invatamantul de masa. 

 Adresa nr.62/06.01.2023 de la Consiliul Judetean Buzău, 
privind repartizarea sumelor în baza hotărârii          
nr.1/06.01.2023 a Consiliului Judetean  Buzău; 

 
 Prevederile art.87, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. a), 

art.137 alin.(1) – (2), art.139 alin.(1), alin.(3) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

       În temeiul art. 196 (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

        În acest sens a fost elaborat Proiectul de hotărâre alăturat, care 
propune aprobarea bugetului local al Comunei Bozioru şi a Listei de 
Investiţii pe  anul 2023. 

 
 

Primar, 
GRIGORE VALENTIN 

 
 
 ………………………… 
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Nr……./2023 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE, 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al  
Comunei Bozioru şi al Listei de Investiţii  

 pe anul 2023 
 

 
             În baza Legii nr.368/2022 de adoptare a bugetului de stat pentru anul 2023, 

Consiliul Local al Comunei Bozioru , aproba prin hotărâre, bugetul local. 

             Proiectul de hotărâre propus spre analiză, dezbatere si aprobare are ca temei 
legal art.39 alin (2), art.50, art.58 alin.(1) din Legea Finantelor Publice Locale 
nr.273/2006 cu modificarile si completaările ulterioare, precum si prevederile art.3-8 
din Legea Bugetului de Stat nr.368/2022, de adoptare a bugetului de stat pentru 
anul 2023. 

               Conform dispozitiilor art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, precum si ale art.39  alin.3 si ale art.76.1 din 
Legea 273/2006, proiectul de buget al Comunei Bozioru este la dispozitia 
persoanelor interesate. 

                Fundamentarea bugetului local pe anul 2023 s-a făcut avandu-se în vedere 
principiul echilibrului bugetar ,cheltuielile stabilindu-se in functie de prioritatile 
identificate,programe ,proiecte si obiective ,in vederea  functionarii lor in interesul 
comunitatii locale ,dar in stricta corelare cu sumele alocate si cu posibilitatile reale de 
incasare a veniturilor estimate a se realiza. La baza fundamentarii veniturilor au fost 
luate in calcul urmatoarele : 

             Adresa nr.125.987/28.12.2022 de la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Buzău, privind Cotele defalcate     din impozitul pe venit, Cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi Sumele 
defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale; 

 Adresa nr.126.168/28.12.2022 de la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Buzau, privind repartizarea de sume defalcate din T.V.A pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv 
pentru finantarea  drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizatiei lunare, 

 Adresa nr.584/04.01.2023 de la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Buzau, privind repartizarea de sume defalcate din T.V.A pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv 
pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar , pentru drepturile copiilor 
cu cerinte educationale speciale, integraţi în învăţământul de masă si pentru 
finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa. 
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 Adresa nr.62/06.01.2023 de la Consiliul Judetean Buzău, privind 

repartizarea sumelor în baza hotărârii                nr.1/06.01.2023 a Consiliului 
Judetean  Buzău; 

 

         Situatia detaliată a veniturilor, cheltuielilor, si a investiţiilor se regăseşte în 
anexele 1,2 si 3 ,atasate la proiectul de hotărâre. 

               Având în vedere cele prezentate mai sus precum si expunerea de motive a 
domnului primar, va rog sa aprobati proiectul de hotărâre în forma în care a fost 
iniţiat. 

 

Contabil , 

Chircu Ortensiu 

 

 ……………….. 
 
 
 
 
 
 

 
 



U.A.T.COMUNA BOZIORU                                                                                                       ANEXA NR.1 

Cod fiscal : 4154339                                                                                                              LA.H.C.L. /2023 

VENITURI 

Capitol Denumire 

Articol 

Total 

Sume 

 TOTAL VENITURI 12.370.700 

11.02. TOTAL 482.000 

11.02.02 Drepturile As. Pers.ai pers.cu handicap si  indemnizatiile lunare 366.000 

11.02.02 Sume defalcate din T.V.A(Stimulente educationale) 7.000 

11.02.02 Sume defalcate din T.V.A(Finantare de baza invatamant) 0 

11.02.02 Sume defalcate din T.V.A(Drepturi copii cu C.E.S) 14.000 

11.02.02 Sume defalcate din T.V.A(Finantarea burselor) 95.000 

11.02.06 Sume defalcate din T.V.A pt. echilibrarea bugetelor locale 955.000 

04.02. TOTAL 945.000 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 121.000 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din imp.pe venit 424.000 

04.02.05 Sume din fondul constituit la dispozitia Consiliului Jud. 400.000 

07.02 TOTAL 123.000 

07.01.01 Impozit pe cladiri de la persone fizice 26.000 

07.01.02 Impozit pe cladiri de la persone juridice 2.500 

07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 40.000 

07.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 1.000 

07.02.03 Impozit pe terenul din extravilan 52.000 

07.03.00 Taxe jud.de timbre si alte taxe de timbru 1.500 

16.02 TOTAL 42.000 

16.02.01 Impozit pe mij. de transport detinute de pers. fizice 41.000 

16.02.02 Impozit pe mij. de transport detinute de pers. juridice 1.000 

18.50.00 Alte impozite si taxe 12.000 

30.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 9.000 

35.01.02 Venituri din amenzi si sanct. aplicate de catre alte inst. 10.000 

36.05.00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 83.000 

36.50.00 Alte venituri(Taxa salubritate) 45.000 

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru dezvoltare -83.000 

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare 83.000 

40.14.00 Sume din excedentul anilor precedenti pentru investitii 1.423.000 

42.02 TOTAL 8.241.700 

42.02.34 Subventii ajutor incalzire locuinte 180.000 

42.41.00 Subventii de la bugetul de stat pt. finantarea sanatatii 61.700 

42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt. PNI AnghelSaligny 8.000.000 

 

 



 

 



U.A.T.COMUNA BOZIORU                                                                                                ANEXA NR.2 

Cod fiscal : 4154339                                                                                                       LA.H.C.L. /2023 

 

Cheltuieli 

Capitol Articol Denumire 

Articol 

Total 

Sume 

Total cheltuieli   12.370.700 

51.01.03  Autoritati executive 10 Cheltuieli de personal 1.126.000 

 10.01.01 Salarii de baza 942.600 

 10.01.06 Alte sporuri 0 

 10.01.12 Ind.platite.unor.pers.din.afara unit. 94.100 

 10.01.17 Indemnizatie de hrana 47.500 

 10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca 24.400 

 10.02.06 Vauchere de vacanta 17.400 

 20 Bunuri si servicii 320.150 

 20.01.01 Furnituri de birou 10.000 

 20.01.02 Materiale pt. curatenie 5.000 

 20.01.03 Incalzit,Iluminat si forta motrica 24.000 

 20.01.05 Carburanti lubrifianti 10.000 

 20.01.06 Piese de schimb 15.000 

 20.01.08 Posta,Telecomunicatii,Radio,Tv,Internet 15.000 

 20.01.09 Materiale si prestari desv. cu character fct. 40.000 

 20.01.30 Alte bunuri si Sv. pt.intretinere si funct. 35.000 

 20.02.00 Reparatii curente 10.000 

 20.05.30 Alt eobiecte de inventar 15.000 

 20.06.01 Deplasari interne ,detasari,transferari 10.000 

 20.13.00 Pregatire profesionala 0 

 20.14.00 Protectia muncii 10.000 

 20.30.01 Reclama si publicitate 5.000 

 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 5.000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 111.150 

 59 Alte cheltuieli 30.000 

 59.11.00 Asociatii si fundatii 30.000 

65.03.02 Invatamant primar 57 Asistenta sociala 14.000 

 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar(CES) 14.000 

 59 Alte cheltuieli 0 

 59.01.00 Burse 0 

65.04.01 Invatamant  secundar  inferior 20 Bunuri si servicii 20.000 

 20.01.01 Furnituri de birou 0 

 20.01.02 Materiale pt. curatenie 0 

 20.01.03 Incalzit,Iluminat si forta motrica 0 

 20.01.05 Carburanti lubrifianti 0 



 20.01.06 Piese de schimb 0 

 20.01.07 Transport 20.000 

 20.01.08 Posta,Telecomunicatii,Radio,Tv,Internet 0 

 20.01.09 Materiale si prestari de sv. cu caracter fct. 0 

 20.01.30 Alte bunuri si Sv. pt.intretinere si funct. 0 

 20.02.00 Reparatii curente 0 

 20.04.04 Dezinfectanti 0 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar 0 

 20.06.01 Deplasari interne ,detasari,transferari 0 

 20.13.00 Pregatire profesionala 0 

 20.14.00 Protectia muncii 0 

 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 0 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 

 59 Alte cheltuieli 95.000 

 59.01.00 Burse 95.000 

65.50.00  Alte cheltuieli in domeniul  Inv. 57 Asistenta sociala 7.000 

 57.02.03 Tichete sociale pentru gradinita 7.000 

66.08.00 Servicii de sanatate publica 10 Cheltuieli de personal 63.150 

 10.01.01 Salarii de baza 56.100 

 10.01.17 Indemnizatie de hrana 4.200 

 10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca 1.400 

 10.02.06 Vauchere de vacanta 1.450 

 20  2.500 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar 2.500 

67.03.02 Biblioteci publice comunale 10 Cheltuieli de personal 54.450 

 10.01.01 Salarii de baza 47.600 

 10.01.17 Indemnizatie de hrana 4.200 

 10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca 1.200 

 10.02.06 Vauchere de vacanta 1.450 

67.05.03 Intr. baze sportive si de agrement 10 Cheltuieli de personal 91.200 

 10.01.01 Salarii de baza 78.000 

 10.01.17 Indemnizatie de hrana 8.300 

 10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca 2.000 

 10.02.06 Vauchere de vacanta 2.900 

68.05.02 As.soc. In caz de invaliditate 10 Cheltuieli de personal 278.750 

 10.01.01 Salarii de baza 240.200 

 10.01.17 Indemnizatie de hrana 25.700 

 10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca 5.600 

 10.02.06 Vauchere de vacanta 7.250 

 57 Asistenta sociala 271.550 

 57.02.01 Aj.sociale in numerar (Ind.pers. cu Handic.) 271.550 

68.10.00 Ajutoare pentru locuinte 57 Asistenta sociala 180.000 

 57.02.01 Aj.soc.in numerar (Aj. de incalzire) 180.000 

68.50.50 Alte ch.in domeniul As.sociale 57 Asistenta sociala 10.000 

 57.02.01 Aj. soc.in numerar (Aj. de urgenta) 10.000 

70.06.00 Iluminat public si electrificari 20 Bunuri si servicii 42.000 



 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.000 

 20.02.00 Reparatii curente 20.000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.000 

 71 Active nefinanciare 46.000 

 71.01.30 Alte active fixe(Moderniz. iluminat public) 46.000 

74.05.01 Salubritate 20 Bunuri si servicii 73.000 

 20.01.04 Apa canal si salubritate 65.000 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar 6.000 

 20.30.30 Alte ch. cu bunuri si servicii 2.000 

84.03.01 Drumuri si poduri 20 Bunuri si servicii 77.000 

 20.01.05 Carburanti  lubrifianti 30.000 

 20.01.06 Piese de schimb 20.000 

 20.02.00 Reparatii curente 8.000 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar 2.000 

 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 5.000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 12.000 

 71 Active nefinanciare 9.460.000 

 71.01.01 Constructii(Modernizare D.C 85 si D.C 89) 9.460.000 

87.04.00 Turism 10 Cheltuieli de personal 96.950 

 10.01.01 Salarii de baza 86.100 

 10.01.17 Indemnizatie de hrana 7.300 

 10.03.07 Contributie asiguratorie pt. munca 2.100 

 10.02.06 Vauchere de vacanta 1.450 

 20 Bunurisiservicii 12.000 

 20.01.01 Furnituri de birou 3.000 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar 8.000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 

 



U.A.T. BOZIORU                                                                                                                         ANEXA NR.3 LA 

Cod fiscal: 4154339                                                                                                                       H.C.L. /2023     

 

Buget 

Subventii si venituri proprii 

 

Capitol Denumire 

Articol 

Total 

Sume 

  Venituri 

 Total 160,00 

30.09.00 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 60,00 

33.50.00 Alte venituri din prestari  sv.si alte activit.(incasare apa) 20,00 

36.50.00 Alte venituri(Taxe vizitare obiective turistice) 80,00 

  Cheltuieli 

 Total 160,00 

70.50.00 Alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale 120,00 

 20 120,00 

 20.01.04 Apa ,canal si salubritate 40,00 

 20.02.00 Reparatii  curente 50,00 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 30,00 

83.50.00 Alte ch. in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii……. 40,00 

 20 40,00 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 40,00 

 



JUDETUL BUZAU 

COMUNA BOZIORU 

 
ANEXA NR.4 LA H.C.L/2023

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local 

repartizate pentru COMUNA BOZIORU 

 
 

Pag. 

 
1 /  1 

 
 
 

(mii lei) 

 
 

Nr 

crt 

 
 

 
Denumirea obiectivelor de investitii 

 
 

Valoarea 

totala 

 

 
Valoarea 

totala 

actualizata 

 
 

Chelt. 

totale 

Finantate din : 

 

Surse 

proprii 

 
Credite 

bancare 

interne 

 
Credite 

bancare 

externe 

Alte 

surse 

constit. 

potrivit 

legii 

 
Total 

alocatii 

bugetare 

 
de la 

bugetul 

local 

pe seama 

transferurilor 

de la bugetul 

de stat 

 

 
Capacitati 

 

Termen 

P.I.F. 

 

1 TOTAL-DIN CARE: 9506.00        9506.0 9506.00                                              9506.00 1506.00             8000.00 

A Lucrari in continuare 9506.00 9506.0 9506.00 9560.00 1506.00             8000.00  

B Lucrari noi      

C Alte cheltuieli de investitii      

1 84.02.03.01/Drumuri si poduri 9460.00 9460.00 9460.00 9460.00 1460.00            8000.00 

A Lucrari in continuare         9460.00        9460.00            9460.00                                               9460.00              1460.00           8000.00 

A1 MODERNIZARE DC85 SI DC89                                                                     9460.00        9460.00     9460.00 9460.00  1460.00           8000.00 

A   Lucrari in continuare      

1 70.02.06/Iluminat public si electrificari rurale 46.00 46.00 46.00 46.00      46.00 

A Lucrari in continuare            46.00            46.00             46.00                                                                                                   46.00             46.00  

A2 MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC STRADAL 46.00   46.00           46.00      46.00        46.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


	PROIECT DE  HOTĂRÂRE

