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Va~cau ~i a localitatilor componente precum ~i a stabilirii ~i sancfionarii unor fapte cu caracter
contravenfional pe raza ora~ului Va~cau
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 901/06.02.2018 intocmit de catre domnul Tulvan
Eugen, avand functia de referent specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea
Teritoriului din Primaria ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unui proiect de
hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing.ec. Florin Porge,
inregistrata la nr. 902 din 06.02.2018.
In conformitate cu prevederile art. 2, alin.2, art.3,art. 4 din

O.G. nr. 21/2002 privind

gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale cu modificarile ~i completarile ulterioare , a art. 1 din OG
2/200 I privind regmul juridic al contraventiilor modificat ~i completat;
Tinand cont ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica locala , republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
Luand in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la
elaborarea actelor normative ,republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ;

In temeiul art. 36, alin.2 ,lit.c, alin 4 lit. e, f ,alin. 6 lit.a (.9,10) ,art. 45 ,alin. 1, art. 115 ,
alin.l,lit.b,alin.3,alin.5 si alin 6 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare .
Primarul ora~ului Va~cau propune Consiliului Local al ora~ului Va~cau prezentul proiect de
hortarare:

Art. I. Se aproba programul de masuri

privind gospodarirea ~i infrumusetarea ora~ului

Va~cau ~i a localitatilor componente precum ~i a stabilirii ~i sanctionarii unor fapte cu caracter
contraventional pe raza ora~ului Va~cau ,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Constatarea contraventiilor ~i sanctionarea acestora se face de catre persoanele
desemnate prin dispozitie de catre primarul ora~ului Va~cau.

Art. 3 . Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotararii se abroga orice alte dispozitii
contrare.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul ora~ului Va~cau.
Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
Prin afi~are
La dosar

Red.PR,ex.5

.

PROGRAM
de masuri privind gospodarirea ~i infrumusetarea ora~ului Va~cau ~i a localitatilor
componente

CAPITOLULI
Analizand starea de lucruri existenta in ora~ul Va~cau ~i localitatilor componente referitoare
la modul de gospodarire, se constata un grad nepermis de ridicat de indiferenta din partea unor
cetateni, locuitori ai ora~ului cat ~i a unor agenti economici care nu iau nici un fel de masuri pentru
pastrarea curateniei in preajma locuintei sau a sediului acestora.
0 sarcina deosebit de importanta in aceasta directie revine autoritatii administratiei publice
locale Va~cau, a ~colii Gimnaziale ,,Nicolae Bogdan" Va~cau, a institutiilor ~i agentilor economici
de pe raza de competenta, precum ~i a tuturor cetatenilor ora~ului.
Toate activitatile cu caracter edilitar gospodaresc privind buna gospodarire, pastrarea
curateniei, respectarea normelor de igiena, infrumusetarea localitatilor se vor organiza de catre
autoritatea publica locala a ora~ului Vascau, constituind o obligatie permanenta a Consiliului local ~i
a Primarului ora~ului V ~cau care au urmatoarele obligatii:
Art. 1. Sa asigure masurile necesare pentru protectia sanatatii publice cu sprijinul ~i sub
supravegherea organelor de specialitate ale statului;
- sa ia masuri pentru conservarea ~i protectia mediului;
Art. 2. Sa previna poluarea accidentala a mediului, a surselor ~i a cursurilor de apa, prin
aruncarea ori depozitarea de~eurilor de catre cetateni ori agenti econimici de pe raza ora~ului, ori alte
unitati administrativ teritoriale, prin stabilirea de locuri de colectare, depozitare ~i transport a
de~eurilor ~i gunoaielor.
Art. 3. Sa ia masuri pentru curatirea strazilor, pietelor, parcurilor ~i spatiilor verzi ~i a altor
locuri publice, prin indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi ~i trotuare, colectarea ~i depozitarea
rezidurilor menajere, precum ~i masuri pentru sortarea ~i valorificarea materialelor refolosibile.
Art. 4. Sa asigure repararea partii carosabile a strazilor, a drumurilor comunale, podetelor,
curatirea ~i amenajarea ~anturilor situate pe domeniul public;
Art. 5. Saia masuri pentru intretinerea in stare corespunzatoare a constructiilor care apartin
Consiliulu Local Va~cau ~i sa organizeze masuri de salubrizare, deratizare ~i igienizare a ora~ului
Va~cau ~i localitatilor apartinatoare;
Art. 6. Sa ia masuri impotriva inundatiilor prin intretinerea ~i consolidarea malurilor ~i
digurilor Cri~ului Negru, a afluentilor acestuia, cat ~i repararea, intretinerea ~i modemizarea retelei de
distribuire a apei de la Izvorul Briheni
Art. 7. Sa asigure conditii necesare in vederea respectarii stricte a normelor igienico-sanitare
in piata agroalimentara, oborul de vite;
Art. 8. Sa ia masuri pentru intretinearea spatiilor verzi, a parcului, a stadionului de fotbal
Biharea, a terenurilor de joaca pentru copii, precum ~i a celorlalte locuri publice ale ora~ului
Art. 9. Saia masuri pentru pastrarea curateniei in sala Casei de Cultura de Cultura ,,Vasile
Sala" a ora~ului, a ordinii ~i regulilor de buna cuviinta in incinta stadionului de fotbal Biharea
impreuna cu organul de politie
Art. 10. Sa ia masuri pentru pastrarea, conservarea, intretinerea monumentelor din parcul
ora~ului Va~cau.
CAPITOLUL II
Norme privind buna gospodarire, intretinere, curatenie, pastrarea ordinii ce cad in
responsabilitatea agentilor economici ~i a altor persoane juridice.
Regiile autonome, societatile comerciale, institutiile, precum ~i celelalte persoane juridice
(agenti economici) din raza ora~ului Va~cau sunt obligati sa ia masuri pentru asigurarea intretinerii

curateniei ~i imbunatatirii aspectului edilitar al cladirilor , curtilor, imprejmuirilor, cailor de acces,
precum ~i a strazilor , drumurilor ~i zonelor verzi aferente imobilelor.
Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare respectarea urmatoarelor obligatii:
Art. l. Sa intretina in stare corespunzatoare cladirile unde iti desfa~oara activitatea ~i pe care
le detin in folosinta sau proprietate, prin asigurarea zugravelilor, spalarii geamurilor ~i vitrinelor,
inlocuirea celor deteriorate sau sparte, intretinerea firmelor, etc.
incalcarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 200 lei.
Art. 2. Sa asigure o permanenta stare de curatenie ~i ordine la locurile de depozitare a
marfurilor ~i a materialelor in curti ~i pe celelalte terenuri pe care la detin, precum ~i pe caile de acces.
incalcarea acestor normese sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 300 lei.
Art. 3. Sa asigure imprejmuirea corespunzatoare a incintei imobilului, sediului societatii,
intretinerea pomilor, florilor, zonelor verzi din interior sau din exterior, aferente constructiei.
incalcarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 200 lei.
Art. 4. Sa asigure conditiile de igiena ~i curatenie prin operatiuni de deratizare, dezinfectie a
imobilelor, buna deservire ~i solicitudine pentru interesele clientilor, conditii de securitate optime
pentru bunurile ~i valorile aflate in dotare.
incalcarea acestor obligatii se sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 200 lei.
Art. 5. Sa asigure curatirea strazilor ~i trotuarelor din jurul incintelor sediilor, precum ~i
intretinerea spatiilor verzi ~i a plantatiilor existente pe aceste locuri, iama sa se curete zapada ~i
gheata de pe trotuare, asigurand circulatia normala a pietonilor.
incalcarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 300 lei.
Art. 6. Sa depoziteze corespunzator reziduurile, materialele, gunoaiele ~i materialele
refolosibile, pastrand ordinea ~i curatenia la locurile stabilite pentru depozitare.
incalcarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 200 lei.
Art. 7. Agentii economici care i~i desfa~oara activitatea in vecinatatea Cri~ulul Negru ~i a
celorlalte rauri din ora~ul Va~cau ~i localitatile apartinatoare au obligatia de a asigura curatenia ~i
intretinerea malurilor in raza de activitate interzicandu-se cu desavar~ire aruncarea de reziduri,
de~euri, gunoaie etc. precum ~i deversarea de ape uzate in cursul apelor
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei ~i 200 lei.
Art. 8. Se interzice oprirea sau parcarea autovehiculelor pe trotuare atunci cand se realizeaza
aprovizionarea cu marfuri a magazinelor de desfacere.
Sanctiunea pentru nerespectarea acestei norme va fi aplicata atat agentului economic cat ~i
conducatorului auto ~i va fi cuprinsa intre l 00 lei - 200 lei.
Art. 9. Toti agentii economici vor incheia contracte cu societatea care va preluarea ~i
transporta gunoiului, procurandu-se recipienti pentru depozitarea rezidurilor ~i gunoaielor rezultate in
procesul de activitate curenta, pe cheltuiala proprie.
incalcarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprind intre 100 lei - 300 lei.
Art. l 0. Agentii economici cu profit de alimentatie publica au obligatia sa intretina in stare de
curatenie, grupurile sanitare, mobilierul comercial, reclamele publicitare ~i firma unitatii, precum ~i
sa respecte normele de igiena ~i sanatate publica prin luarea de masuri pentru distrugerea mu~telor,
gandacilor ~i rozatoarelor.
incalcarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda intre 100 lei - 200 lei.
Agentii economici detinatori de utilaje (tractoare, utilaje ~i masuri de orice fel) la intrarea
acestora pe drumurile publice au obligatia sa le asigure curatirea.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
Art. 12. Persoanele juridice ~i agentii economici vor respecta masurile stabilite de catre
Consiliul Local Vascau pentru asigurarea igienei publice ~i curateniei in ora~ ~i localitatile
componente.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.

CAPITOXUL III.
Proprietarii de imobile sau apartamente, alti locatari (cetateni) cu privire la intretinerea,
pastrarea curateniei cladirilor, locuintelor, anexelor gospodare~ti, a mentinerii estetice a aspectului
modern al ora~ului Va~cau, au urmatoarele obligatii:
Art. 1. Sa execute intretinerea ~i curatenia, precum ~i repararea locuintelor ~i a anexelor
gospodare~ti in tot cursul anului, pe care le poseda cu orice titlu.
Art. 2. Sa asigure, potrivit legii, zugravirea, vopsirea in interior ~i exterior a cladirilor,
inlocuirea jgheaburilor ~i burlanelor degradate.
Art. 3. Sa intreprinda masuri pentru terminarea lucrarilor de construire incepute pe baza
autorizatiilor ~i aprobarilor date de catre primar in conditiile stabilite de acestea.
Art. 4. Sa ia masuri de indepartare imediata a zapezii ~i ghetii dupa depunere de pe trotuare,
portiunea de strazi ~i alei din fata imobilului pe care ii detine in proprietate sau folosinta.
Art. 5. Saia masuri pentru pastrarea curateniei in piete ~i oboare, sa nu puna in valoare sau sa
consume seminte in locurile publice.
Art. 6. Sa depoziteze reziduurile menajere ~i gunoaiele numai in locuri special amenajate ~i sa
se conformeze graficului de colectare ~i transport.
Art. 7. Sa nu arunce rezidurile menajere ~i gunoaiele din gospodaria proprie ori alte surse in
albia Cri~ului Negro, cat ~i a altor cursuri de apa ~i sa nu deverseze apele reziduale ~i alte tipuri de
scurgeri in cursul apelor Cri~ului Negru.
Art. 8. Sa respecte masurile stabilite de Consiliul Local Va~cau ~i de catre Consiliul Judetean
Bihor pentru asigurarea igienei publice ~i a curateniei.
Art. 9. Sa curete mijloacele de transport ~i utilajele agricole inainte de intrarea pe drumurile
publice.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.

CAPITOLUL IV
Agnetii economici, precum ~i cetatenii care executa lucrari de constructii, reparatii, demolari,
au urmatoarele obligatii:
Art. 1. Sa ia masuri de imprejmuire a incintei lucrarii a ~antierului in lucru.
Art. 2. Sa depoziteze in ordine toate materialele de care au nevoie pentru executarea
constructiei, precum ~i cele rezultate din demolari, sapaturi.
Art. 3. Sa elibereze zonele ocupate din domeniul public sau privat al ora~ului Va~cau care
impiedica circulatia publica ~i creaza un aspect inestetic.
Art. 4. Sa mentina ordinea ~i curatenia pe caile de acces pe raza constructiei.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
Agentilor economici, precum ~i cetatenilor de pe raza ora~ului Va~cau ~i localitatilor
apartinatoare, le este interzis de asemenea:
Art. 1. Sa arunce sau sa depoziteze pe strazi, in parcuri, zonele verzi, terenuri virane, malurile
raului Crisului Negro ~i Boiu ~i alte cursuri de apa din zona, gunoaie menajere rezultate ca urmare a
unor activitati gospodare~ti.
Art. 2. Sa depoziteze pe strazi, trotuare, parcuri, spatii verzi, piete sau alte spatii libere din
domeniul public ~i privat al ora~ului Va~cau, materiale de constructie, utilaje, ambalaje, piese sau
orice alte bunuri (inclusiv parcarea mijloacelor de transport de mare tonaj) pe strazi, trotuare, spatii
verzi ~i alte locuri fara aprobarea Consiliului local al ora~ului Va~cau.
Art. 3. Sa degradeze ori sa murdareasca statuile, monumentele, cabinele telefonice, cutiile
po~tale ori alte obiecte ~i bunuri de' utilitate publica de pe raza ora~ului Vascau ~i a localitatiilor
componente
Art. 4. Spalatul ma~inilor pe strazi, in rauri, pe malurile acestora ori pe spatiile verzi sau in
parcuri.

Art. 5. Sa mentina sau sa aplice firme, reclame publicitare deteriorate, inestetice, incomplete
sau depa~ite pe fatadele imobilelor ori in vitrinele magazinelor.
Art. 6. Sa creasca sau sa intretina animalele ~i pasarile de orice fel in alte locuri decat cele
amenajate in acest scop.
Art. 7. Sa lase cainii liberi in piete, obor, magazine, pacuri ~i alte locuri publice.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
CAPITOLUL V

Norme privinddesfa~urarea activitatilor de comert in piete ~i targuri
Art. 1. Agentii economici, persoanele particulare, implicate in activitatea de comercializare a
produselor agro-alimentere a altor bunuri de uz caznic, trebuie sa se incadreze in urmatoarele reguli:
a.
in piata agroalimentara din ora~ul Va~cau se desfac ~i comercializeaza toate
produsele agroalimentare necesare aprovizionarii curente a populatiei ~i agentilor economici
de profil numai in spatiile special amenajate.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
b. Intrarea mijloacelor de transport in incinta pietei ~i oborului de vite se face numai in scopul
distribuirii si preluarii produselor care urmeaza sa fie valorificate propriu-zis.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
CAPITOLUL VI
Norme privind protectia, conservarea si dezvoltarea parcurilor ~i zonelor verzi este interzis:
- taierea, scoaterea din radacini a arborilor cu sau fara ridicarea acestora,
- schimbarea destinatiei zonelor verzi fara autorizatia emisa de Consiliul Local Va~cau
- recoltarea ierbii, distrugerea zonelor verzi, a celor cu plantatii de flori ~i arbu~ti, precum ~i
culegerea de fructe din pomii fructiferi ~i ornamentali,
Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
CAPITOLUL VII
Intretinerea ~i asigurarea viabilitatii drumurilor publice
Art. I. Agentii economici care executa lucrari edilitare sunt obligati sa repare imbracamintea
rutiera in conditii tehnice prevazute de normativele in vigoare asigurandu-se conditii bune pentru
circulatia pietonilor ~i autovehiculelor.
Toate lucrarile edilitare, inclusiv de organizare de ~antier, se executa numai, pe baza
autorizatiei eliberate de catre serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau.
Amplasarea fara avizul Consiliului Local Vascau a unor constructii provizorii sau definitive
pe trotuare, strazi, parcuri sau terenuri publice.
Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intr e 100 lei - 200 lei.
CAPITOLUL VIII
Norme privind prevenirea risipei de apa, asigurarea, folosirea ~i intretinerea instalatiilor de
apa ~i canalizare.
Protectia mediului inconjurator
Art. I. Pentru asigurarea cu apa potabila a tuturor locuintelor, reducerea pierderilor ~i risipei de
apa, protectia mediului inconjurator, se impune respectarea urmatoarelor obligatii:
inlocuirea in procesul de productie a apei potabili cu apa industriala, acolo unde
procesul de productie permite ~i exista resurse proprii (Cazul S.C.Marmocalc S.A. ).
lncadrarea in debitele de consum stabilite ~i utilizarea apei potabile din reteaua publica in
scopurile ~i cantitatile prevazute de catre Serviciul de Specialitate din cadrul Consiliului local.
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.
Sunt considerate fapte contraventionale ~i se sanctioneaza ca atare:

- Degradarea instalatiilor publice de distribuire a apei ~i canalizare, a bran~amentelor ~i
racordurilor la canal
- deteriorarea aparatelor de masura, control ~i inregistrare, precum ~i sigiliile aplicate, precum
~i a ni~elor, etc.
- Neacordarea posibilitatilor de acces a persoalelor autorizate din compartimentul de
specialitate al Consiliului local Va~cau la instalatiile interioare ~i exterioare de utilizare a retelelor de
apa ~i canal.
- Executarea unor modificari la instalatiile de apa ~i canalizare, la racordurile instalatiile
respective, fara acordul scris al organelor abilitate din cadrul Consiliului Local Va~cau
- Manevrarea neautorizata a vanelor si robinetilor de compresie, respectiv utilizarea unor
hidranti publici pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost prevazuti
- folosirea apei potabile pentru udatul spatiilor verzi, gradinilor ~i spalarea utilajelor de orice
fel intre orele 17:00 - 20:00 ~i in perioada de deficit anuntata de organele de specialitate ale
Consiliului Local Va~cau
- racordarea de catre diferiti abonati la reteaua publica de apa potabila pentru uz particular sau
la instalatii consumatoare fara avizul organelor de specialitate ale Consiliului Local Va~cau.
- Spalarea ma~inilor, utilajelor, covoarelor pa malul raurilor
Nerespectarea acestor norme se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100 lei - 200 lei.

CAPITOLUL IX
Art. 1. in situatia cand contravenientul nu respecta obligatia de a inlatura urmarile comiterii
contraventiei organul constatator poate aplica in mod repetat dupa somatie, o noua amenda.
Art. 2. Constatarea ~i sanctionarea contraventiilor cuprinse in prezenta Hotarare se poate face
de catre Primar, ofiterii ~i subofiterii Biroului de politie Va~cau ~i salariati ai Primariei Va~cau,
anume desemnati prin dispozitia primarului.
Art. 3. Pagubele pricinuite prin savar~irea contraventiei se recupereaza prin aplicarea unor
tarife, iar in situatia cand nu este posibila aceasta, partea vatamata i~i poate formula pretentiile
conform legislatiei in vigoare.
Art. 4. Bunurile care au servit la savar~irea contraventiei sunt supuse confiscarii daca au
apartinut contravenientului.
Art. 5. impotriva procesului verbal de contraventie se poate depune contestatie in termen de
15 zile de la comunicarea contraventiei la organul din care face parte agentul constatator care este
obligat, de indata, sa trimita dosarul cauzei la judecatoria pe raza careia s-a emis abaterea, respectiv
Judecatoria Beius.
Art. 6. in cazul in care contravenientul achita jumatate din minimul amenzii nu s-au cauzat
pagube ~i nu exista obiecte supuse confiscarii, urmarirea inceteaza.
Art. 7. Minorii a caror varsta este cuprinsa intre 14 - 18 ani vor achita jumatate din amenda
minima in acela~i termen.
Art. 8. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se completeaza cu prevederile
Ordonantei Guvemului Romaniei nr. 2/2001 modificata si completata.
intocmit,
Compartiment Urbanism ~i Amenajarea teritoriului
Referent de specialitate
Tulvan

JUDE'fUL BIHOR
PRIMARlA ORA~ULUI VA~CAU
Nr. 904 din 06.02.2018

ANUNT

Primaria ora~ului Va~cau reprezentata de primar, cu sediul in ora~ul Va~cau, str.Unirii,
nr.75 judetul Bihor, in temeiul art.7 ,alin,1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica , republicata , aduce la cuno~tinta publica a cetatenilor ora~ului Va~cau ,ca a
elaborat un proiect de hotarare prin intermediul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea
Teritoriului ,privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea ~i infrumusetarea ora~ului
Va~cau ~i a localitatilor componente precum ~i a stabilirii ~i sanctionarii unor fapte cu caracter
contraventional pe raza ora~ului Va~cau.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 27.03.2018 ,ora 13,00 in sala de sedinta a
Primariei ora~ului Va~cau ~i este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect.
Persoanele interesate de acest proiect de hotarare inregistrat cu nr.903 din .06.02.2018 se
pot consulta ~i documenta personal la sediul Primariei ora~ului Va~cau ,la registratura unitatii , zilnic
,intre orele 8,00 -16,00 iar vineri intre orele 8,00-15,00.
Cetatenii care doresc sa faca propuneri , sugestii ~i opinii cu valoare de recomandare privind
acest act normativ , o pot face in scris pe adresa : Primaria ora~ului Va~cau , str. Unirii,nr.75 , judetul
Bihor sau depuse la Registratura Primariei ora~ului Va~cau, la doamna Mu~et Viorica.
Materialele transmise vor purta mentiunea ,, Recomandare ,, la proiectul de act normativ
privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea ~i infrumusetarea ora~ului Va~cau ~i a
localitatilor componente precum ~i a stabilirii ~i sanctionarii unor fapte cu caracter contraventional pe
raza ora~ului Va~cau.
Ultima zi

de

depunere a propunerilor ~i sugestiilor pentru definitivarea

hotarare este 27.03.2018 ,ora 12.00.
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