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România 
Judeţul Bihor 
Consiliul Local al comunei Gepiu 
 
 
                                                   PROCES VERBAL 
 
Încheiat azi 18 aprilie 2019 la sediul Primăriei comunei Gepiu,cu ocazia desfăşurării 
şedinţei ordinare a Consiliului Local Gepiu 
 
 
 Şedinţa de azi a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Gepiu nr.81 din  
12.04.2019  care cuprinde şi ordinea de zi pentru şedinţa de azi. 

În baza acesteia au fost trimise invitaţii consilierilor locali, invitaţii în care este 
prezentată ordinea de zi . 
 La şedinţă sunt prezenţi 10 din 11consilieri locali,d-l Rus Viorel  fiind absent motivat. 

Se face menţiunea că viceprimarul comunei Gepiu  face parte din cei 11 consilieri locali. 
La şedinţă sunt prezenţi d-l primar Purge Ioan,d-na secretar Iancu Ramona ,d-na 
contabil 

Szabo Marinela. 
Președintele de ședință este dl Zaban Emil ales într-o ședință anterioară. 
D-l preşedinte supune la  vot aprobarea ordinii de zi.Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 

10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.16 din18.04.2019. 
  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din data 

de 27.02.2019 . Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr. 17 din18.04.2019.       

D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al 

Comunei Gepiu iniţial pe anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 
D-l preşedinte dă cuvântul d-nei contabil Szabo.D-na contabilă spune că în data de 15 

martie 2019 a fost aprobat bugetul de stat iar în 45 de zile trebuie aprobate bugetele UAT-
urilor.Anul acesta nu se va mai primi cota de 20% pentru investitții ci banii vor fi cuprinși în 
fondurile cuprinse la CJ.Indemnizațiile pesoanelor bolnave și salariile asistenților personali vor 
fi suportate din bugetul local.Cotele din impozitul pe venit de la societățile de pe raza comunei 
vor fi de 60%.                                                                                                   
                                                                                                                                  Mii Lei  
           VENITURILE                                                                       2.782,00 Lei 
SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 
                     Din care: 
-Venituri proprii                                                      -871,00 -Ce vom încasa impozite şi taxe 
 
-Cote defalcate din impozitul pe venit                    -549,00-Impozit salar societăţi comună 
 
-Sume alocate din cote defalcate  
 pentru echilibrarea bugetelor locale                       -212,00-  Virează lunar DGFP-BIHOR 
 
-Sume defalcate din TVA pentru 
 finanţarea cheltuielilor descentralizate 
 la nivelul Comunelor,Oraşelor,Municipiilor           -107,00 
                                                                                         Chelt.mat învăţământ L.1/2011 (75,00) 
                                                                                          Încălzire ajutor social(15,00) 
                                                                                           tichete  gradinita    3,00;CES – 14,00 
 
-Sume defalcate din TVA pentru 
 echilibrarea Bugetelor Locale                                  -936,00- Se virează lunar pt.echilibrare   
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                                                                                                   bugete DGFP. BIHOR 
 
-Subvenţii de la bugetul de stat                                107,00 – (7,00  -Subvenţii lemne   
                                                                                 populaţie,OCPI cadastru general 100,00) 
                                                                                                                                      Mii Lei  
       CHELTUIELILE:                                                            2.782,00 Lei 
SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 
                       Din care: 
   - Autorităţi publice                          - 1.515, 85-     Salarii –Demnitari locali;Autorităţi publice  
                                                                                          Locale;Indemnizaţii.consilieri 1.133;00 
                                                                                           Chelt.functionare administraţie-382,85. 
  -Alte servicii publice generale                   - 4,00 – Constituire  Fond de rezerva bugetara  
   -Ordine publică şi siguranţă naţională  -    22,00   - Chelt.Situaţii de Urgenţă-   
                                                                                     Ordine public, ISU 
 
   -Învăţământ                                               -92, 00-  -  Din care-.. Materiale 75,00, 
                                                                                         Copii ces 14,00 , tichete gradinita 3,00 
    -Alte institutii si actiuni sanitare        - 18, 00 – Dirigentie santier proiectePNDL –Sanatate 

-                                                           Cabinet Medical Bicaci ; Centru Permanenta Gepiu) 
 
   -Cultură ,recreere şi religie                  - 132,00-Cămine Culturale(42,00 activit.cult.energie el) 
                                                                        ;Sport-80,00  reparatii ;intretinere terenuri  
                                                                                               sport;Religie 10,00-biserici. 
   -Asistenţă socială                                 - 545, 00-  Ajutor Social lemne-15,00 ; 
                                                                                    InsoţitoriPers.Handicap (salarii)-308,00; 
                                                                                    Indemnizaţii persoane handicap  -215,00; 
                                                                                    Subvenţii  Lemne Populaţie-  7,00; 
 
   -Dezvoltare publică şi locuinţe             - 250, 00  - ( Iluminat public ; reparaţii iluminat public               
                                                                                     Cadastru Genaral OCPI – 100,00)            
 
   -Mediu –Salubritate                                - 40, 00-    Servicii  salubrizare comună -20,00;  
                                                                                     Diriginte santier canalizare; Cota 0.7 %  
                                                                                     ITC  canalizare-20,00. 
 
   -Transporturi                                         - 163, 15- Servicii Buldoexcavator - 30,00;   
                                                                                 Proiect infrastructura drumuri ;.133,15;  
                                                                                 cofinantari proiecte FEADR 
                                                                                                                               Mii Lei  
       VENITURILE:                                                            3.212,90 Lei 
SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
                     Din Care 
-Subvenţii de la bugetul de stat                              -848,00 – ( Canalizare , Cabinet Bicaci,Centru  
                                                                                                                permanenta )  
 
-Sume primite de la FEADR pentru proiectele 
   cu finantare nerambursabila                                - 213,77- proiecte Modernizare   Gradinita  
                                                                                             Gepiu; Infrastructura Rutiera Comuna 
 
 -Utilizare sume din excedent an precedent  

 pentru cheltuieli secţiunea de dezvoltare       -2.151,13 (sume primite an precedent 
prefinantare Proiecte FEADR) 
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                                                                                                                             Mii Lei  
       CHELTUIELILE:                                                         3.212,90 Lei 
SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
                       Din care: 
      -Autoritati executive         - 160,15- Achizitie utilaje in Comuna Gepiu 
 
      - Sanatate                           - 281,00 – Cabinet Medical Bicaci; Centru Permanenta Gepiu 
 

- Invatamant                   - 302,00- Modernizare Gradinita Gepiu AFIR;Scoala Gepiu PNDL 
 

- Cultura                           - 466,87- Dotari Camine Culturale , Comuna Gepiu AFIR 
 

- Canalizare                        -567,00 – Proiect canalizare Comuna Gepiu  PNDL 
 

- Transporturi                     - 1.435,88- Infrastructura rutiera comuna FEADR 
Acestea sunt prevederile bugetului inițial.Urmează a se mai primi fonduri prin intermediul CJ și 
se vor face rectificări de buget. 

D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.18 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

            Proiect de hotărâre privind aprobarea  transformării funcției publice vacante  de 
inspector, gradul profesional ”principal” în funcția publică vacantă de inspector, gradul 
profesional ”asistent”,în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gepiu, 
(compartimentul autoritate tutelară,asistență socială și stare civilă), (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că începând cu data de 01.03.2019 
Dl Faur Ionuț a fost mutat pe postul de la casierie.Astfel, postul din cadrul compartimentului 
asistență socială a ramas vacant.Dă cuvântul d-nei secretar pentru a face unele 
precizari.Deoarece postul a ramas vacant, pentru a putea scoate postul la concurs este necesară 
modificarea calitații postului.Se propune recrutarea de personal iar pentru gradul personal 
asistent este necesar 1 ani vechime.Domnii consilieri discută pe marginea acestui subiect. 
  D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.19 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

   Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării  structurii organizatorice a unităţii 
administrativ-teritoriale Comuna Gepiu, judeţul Bihor, respectiv aprobarea Organigramei şi a 
Statului de funcţii al structurii organizatorice UAT Comuna Gepiu, judeţul Bihor  , începând cu 
data de  18.04.2019 
 Se dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba despre reactualizarea structurii 
organizatorice.Se vor avea în vedere prevederile OUG nr.63/2010 privind structura posturilor și 
încadrarea în numarul acestora ,comunicate UAT-urilor prin ordin al prefectului acestea fiind 18.  

UAT Comuna Gepiu are în derulare 2 proiecte finanțate din fonduri europene . În baza 
contractului de finanțare C0720EN000315605006012/2016 ,au fost propuse in proiect un nr. de 5 posturi  
contractuale, în conformitate cu prevedrile pct.6 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu 
modificările și completările ulterioare ca și indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate 
postimplementare pentru proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile. 

Astfel se propune aprobarea înființării a 5 posturi contractuale, în conformitate cu prevedrile 
pct.6 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificările și completările ulterioare ca și 
indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare pentru proiect finanțat din fonduri 
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externe nerambursabile.(contract finanțare C0720EN000315605006012/2016) care vor fi operabile după 
încheierea derularii proiectului. 

Un alt proiect finanțat din fonduri europene ,în care UAT Comuna Gepiu este partener, este 
proiectul POCU/74/6/18/108337.În cadrul acestui proiect postul corespondent UAT Comuna Gepiu 
este un post contractual în conformitatate cu prevederile art.16 alin .10 din Legea nr.153/28.06.2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,în afara organigramei instituției. 

Astfel se propune aprobarea înființării unui post contractual în conformitatate cu prevederile 
art.16 alin .10 din Legea nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (în 
afara organigramei) pentru proiect POCU/74/6/18/108337 care urmează a fi operabil pe parcursul 
derularii proiectului. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.20 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
anul 2019 Comuna Gepiu,județul Bihor (iniţiator  primar Purge Ioan)        

Se dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că d-na secretar  va face câteva precizări cu 
privire la acest proiect de hotărâre. 

D-na secretar spune că este vorba despre aprobarea planului de ocupare al funcțiilor 
publice pentru anul 2019.Trebuie întocmite situații si trimise la ANFP cu privire la gestionarea 
funcțiilor publice din cadrul instituției.Procedura este impusă de legislația în vigoare. 

D-l președinte întreabă dacă domnii consilieri au întrebari? 
           Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  

Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 
nr.21 din 18.04.2019. 

Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
           Proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției 
pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin 
depozitare și a tarifelor ce urmează a fi percepute de societățile Ecobihor SA și 
COMPANIA REOSAL SA începând cu 01 ianuarie 2019 si prelungire Contract Delegare 
nr. 339/2009 ( inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 
 Se dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta spune că s-a primit adresa de la Compania 
Reosal prin care s-au solicitat unele majorări și prelungirea termenului contractului de delegare. 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit așa cum a fost propus de către reprezentanții Companiei 
Reosal.În cadrul proiectului unele din articole nu corespund datelor din teren.De ex SC 
Compania Reosal nu distribuie saci la populație pentru colectarea selectivă.Se propune 10 
lei/ps.fizica și indexare pentru persoanele juridice.D-l primar ia cuvântul și prezintă situația 
privind ridicarea gunoiulul menajer.Totodată atrage atenția necesității plății ecotaxei care a 
intrat în vigoare din acest an ,urmând a fi regasită în prețul serviciului de salubrizare.Domnii 
consilieri discută pe marginea acestui subiect – nr de contracte,nr de persoane iar situațiile 
prezentate de SC Compania Reosal nu prea corespund.Domnii consilieri decid sa aprobe 
proiectul de hotărâre prezentat,cu câteva modificări.Nu se aprobă actul adițional pentru achizitia 
de saci menajeri si nici taxa de 10 lei/ps fizică respectiv indexarea pentru persoanele juridice.Se 
va mai discuta ulterior. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.22 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la 

obiectivul de investitie "Achizitie utilaje in comuna Gepiu, judetul Bihor"(iniţiator  
primar Purge Ioan) 

Se dă cuvântul d-lui primar acesta spune că este vorba despre aprobarea unor sume cu 
destinația de cofinațare pentru proiectul de achizitie al buldoexcavatorului prin intermediul 
GAL.Au fost facute 3 proceduri de licitație și au fost anulate de fiecare dată din lipsa de 
ofertanți deoarece caracteristicile tehnice impuse in proiect pentru utilaj și anexe la acesta  
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propun o valoare mare iar suma finanțată prin proiect nu e suficientă pentru achiziție.Din acest 
motiv s-a propus cofinanțarea cu diferența de suma care urmează a fi plătită din bugetul 
local.Urmează să se întocmească documentațiile și trimise la AFIR iar dacă vor fi acceptate se 
va proceda la o noua licitație.  

D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.23 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

         Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE 
POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Bihor” (iniţiator  primar Purge Ioan) 
        Se dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că este vorba despre aprobarea documentațiilor 
și a desemnarii ADI Ecolect Group de a se ocupa de procedurile privind achiziția serviciului de 
salubrizare al nivelul întregului județ.Noi suntem în zona 1B cu alte comune ( 98852 ps) din 
jurul municipiului Oradea –Proiect SMID. 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.24 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de 
gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer  din zona 1 B-Oradea rural, operarea 
staţiei de tartar mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, 
transport si a altor fluxuri de deseuridin zona 1 B-Oradea rural din cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor (iniţiator  primar Purge Ioan) 

        Se dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că au fost discutate unele aspecte la 
proiectul de hotărâre anterior menționat. 

 Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.25 din18.04.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

  Proiect de hotărâre privind  mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară, 
prin Aparatul tehnic al asociației ca în numele și pe seama comunei Gepiu să încheie, 
alături de operatorii de salubritate, de contracte/ parteneriate cu organizațiile care 
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru 
deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în 
deșeurile municipale (iniţiator  primar Purge Ioan) 

        Se dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că au fost discutate unele aspecte la 
proiectul de hotărâre anterior menționat.  

 Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre . Se aprobă cu 10 
voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.26 din18.04.2019. 

Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
        Proiect de hotărâre privind aprobarea„Planului de asigurare cu resurse 
umane,materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna 
Gepiu,judeţul Bihor pe anul 2019  (inițiator Memetea Vasile-Florian) 

Se dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta spune că în fiecare an se fac documentațiile 
pentru PARUMF cu anexele aferente.Domnii consilieri au documentele cu cele 
propuse.Prezintă o situație cu participarea membrilor serviciuluilor voluntar la interventii. 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre . Se aprobă cu 10 
voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.27 din18.04.2019. 

Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordului-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative prevăzute de Programul pentru școli al României (iniţiator  primar Purge Ioan) 
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D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că s-a primit adresă de la Consiliul 
Județean prin care se solicită asumarea sau neasumarea responsabilității pentru efectuarea 
procedurilor de licitație .În urma discuțiilor se hotărăște neasumarea responsabilității organizării 
și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordului-cadru pentru achiziția produselor și 
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
prevăzute de Programul pentru școli al României.(lapte,corn,mere etc) 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre . Se aprobă cu 10 
voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.28 din18.04.2019. 

Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
 Proiect de hotarâre privind aprobarea dezmembrării parcelei cu număr cadastral 

60301 UAT Nojorid în suprafaţă de 500729 mp,în 3 parcele distincte cu numere cadastrale 
diferite :nr.cad 61475 Nojorid(450729 mp),nr.cad. 61476 Nojorid(1750 mp),nr.cad 61477 
Nojorid(48250) (iniţiator  primar Purge Ioan) 
 D-l primar spune că s-a procedat la întocmirea documentației pentru dezmembrarea 
parcelei de la Păușa solicitată de către asociația de vânătoare în vederea concesionării.D-l 
Nemeș întrebă despre ce este vorba deoarece nu a fost prezent la ședința în care cererea a fost 
discutată.D-na secretar face unele precizări. 
 D-l primar spune că pentru parcela în cauză urmează a fi făcut raport de evaluare iar 
apoi vor fi făcute procedurile pentru licitație. 

D-l președinte întrabă dacă sunt întrebări?Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot 
proiectul de hotărâre . Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.29 din18.04.2019. 

Se discută următorul punct din ordinea de zi. Diverse 
Sunt prezentate următoarele rapoarte. 

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pentru 
anul 2018;Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor pentru anul 2018;Raportul privind 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local pentru anul 2018 

Se prezintă Raportul Instituției Prefectului  județul Bihor nr.3034 din 02.04.2019 cu 
privire la constatările și concluziile rezultate în urma activității de îndrumare,verificare și 
control ce s-a efectuat la sediul autorității administrației publice locale al Comunei Gepiu. 

În legătură cu activitatea Consiliului local s-a propus actualizarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Cosiliului local.Domnii consilieri fac precizarea că fiecare din 
dumnealor are regulamentul și nu se consideră necesară actualizarea acestuia.Se propune ca 
acesta sa rămână în forma propusă inițial. 

Se discută cererea înregistrată sub nr. 1031/20.03.2019 depusă de d-na Ruje Daniela-
Mirela.D-l primar prezintă situația în zonă.Este vorba despre grădina aferentă parcelei 
respective.Terenul aferent casei – gradina (fosta casă a agronomului cumpărată de solicitanți) 
figurează ca și suprafață în nr. cadastral constituit pentru terenul aferent Caminului cultural din 
localitatea Bicaci.D-l primar spune că au mai fost discuții pe această temă cu proprietarii.Se 
pare că aceștia au de la fosta comuna Cefa un act de mână prin care li se acordă folosința 
suprafeței de teren pentru care aceștia plătesc impozit. 
 D-nii consilieri discută pe marginea acestui subiect. 
 D-l primar spune că în urma consultărilor cu reprezentanții Instituției Prefectului s-a 
propus ca soluție posibilă un schimb de terenuri între cele 2 parți.Se propune să fie identificat 
de către proprietari un teren de aceeași categorie și să fie făcut schimb cu terenul aferent 
parcelei nr. cadastral constituit.Se vor discuta cu proprietarii și se va lua după aceea 
decizia.Dacă aceștia vor fi de acord se vor face procedurile necesare. 

D-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte colegilor pentru 
participare . 
 
          Gepiu la  18.04.2019   
       
       Preşedinte de şedinţă  ,                                       Secretarul comunei Gepiu ,    
             Zaban Emil                                                      Iancu Ramona Corina 
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