
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi  29.05.2020 

 
 In sedinta ordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.     
76/2020, unde participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local . 

Secretarul comunei Cimpineanca a pus la dispozitia consilierilor, in timp util procesul verbal 
incheiat in sedinta precedenta, pentru a fi analizat si aprobat. 

Se supune la vot apobarea procesului verbal din sedinta anterioara: 
- voturi pentru :  
- abtineri :  

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva si 0 abtineri. 
 Doamna secretar ii informează pe domnii consilieri ca in urma dezbaterilor din comisiile de 
specialitate un numar de 5 consilieri au anuntat ca se afla in stare de conflict de interese la proiectul de 
hotarare privind  aprobarea cererilor și atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate în proprietatea 
privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea de locuinţe  proprietate personală în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 si un consilier la proiectul de hotarare privind respingerea 
unor cereri pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construirea de locuinţe  proprietate 
personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003. 
Domnul Ivan Tudorel propune eliminarea celor 5 persoane din proiectul de hotarare privind aprobarea  
cererilor și atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei 
Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea de locuinţe  proprietate personală în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003  dupa cum urmeaza : Craciun Elena Raluca, Dardala Roxana Andreea, Iancu 
Roxana Andreea, Melinteanu Andrei Lucian, Bogdan Diana Catalina si Nistoroiu Lucian, pentru care se 
va suplimenta ordinea de zi cu 6 proiecte de hotarare.  
  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local 
Câmpineanca pe o perioada de 3 luni: iunie 2020- august 2020 

2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2020 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile 
(pășunile) din extravilanul U.A.T Câmpineanca, judetul Vrancea.   

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 
colectare, transport și   depozitare a gunoiului menajer și similar în Comuna Câmpineanca 

5. Proiect de hotărâre privind  respingerea unor cereri pentru atribuirea în folosinţă gratuită 
a unor terenuri pentru construirea de locuinţe  proprietate personală în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 15/2003 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererilor și atribuirea în folosinţă gratuită a unor 
terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru 
construirea de locuinţe  proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 

II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 

1. Raportul Camerei de conturi Vrancea  

Domnul primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu 6 proiecte de hotarari, dupa cum 
urmeaza: 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 505 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 15 doamnei Craciun 
Raluca Elena pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 400 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 18 doamnei Dardala 
Roxana Andreea pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003 



3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 400 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 17 doamnei Iancu 
Roxana Andreea pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003 

 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 444 mp. situaţi în T 31, P 435 - Lot 1 domnului Melinteanu 
Andrei Lucian pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003. 

 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 445 mp. situaţi în T 31, P 435 - Lot 2 doamnei Bogdan Diana 
Catalina pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003. 

 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 400 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 41 domnului 
NISTOROIU LUCIAN pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi : 
- voturi pentru : 8/ Chirila Stefan, Coroiu Daniel, Lepadatu Ionel, Negoita Alexandru, Paraschiv 
Marinela, Patrascu Lucia Camelia, Voicu Stefan Maricel, Gaina Mihaela Alina 
- abtineri :  5/Dardala Vasile, Iancu Dumitru, Melinteanu Cornel, Fodolica Gabriel si Nistoroiu Ionel 
- voturi impotriva : 0 
Se supune la vot ordinea de zi : 
- voturi pentru : 8/ 
- abtineri :  5/Dardala Vasile, Iancu Dumitru, Melinteanu Cornel, Fodolica Gabriel si Nistoroiu Ionel 
- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 5 abtineri. 
Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţa al Consiliului Local 

Câmpineanca pe o perioada de 3 luni: iunie 2020- august 2020 
Se supune la vot : 

      - voturi pentru : 13 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.2 de pe o.z. 2. Proiect de hotarire privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2020 
   

Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 13 

- abtineri :  0 

- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.3 de pe o.z. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile 

(pășunile) din extravilanul U.A.T Câmpineanca, judetul Vrancea 
  

Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.4 de pe o.z. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport și   depozitare a gunoiului menajer și similar în Comuna Câmpineanca  
  

Domnul Voicu Stefan Maricel nu este de acord cu majorarea acestui tarif. 

Domnul primar ii informeaza pe domnii consilieri ca acest proiect a mai fost pus in discutei si a fost 
amanat. Am primit notificare ca vor rezilia contractul si vom ramane cu gunoiul la usa.  
 Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Voicu Stefan Maricel 

- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtineri. 
Se analizeaza fiecare cerere depusa delusa in dosare conform Legii nr. 15/2003. 



Pct.5 de pe o.z. 5. Proiect de hotărâre privind respingerea unor cereri pentru atribuirea în folosinţă 
gratuită a unor terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 15/2003 

1. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Ciobanu Petru , se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

2. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Graur Stefania, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

3. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Craciun Daniel, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

4. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Brainzoi Gabriel, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

5. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Hristea Alexandru, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

6. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Chiriac Ana Maria, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

7. Se analizeaza cererea doamnei/domnului  Tudorie Daniel, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

8. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Dan Marius Cristinel, se respinge cererea cu unanimitate 
de voturi 

9. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Gobeja Marius Ioan, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

10. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Mircioiu Toader, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

11. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Iancu Violeta Madalina, se respinge cererea cu 12 voturi 
pentru si o abtinere a d-lui Iancu Dumitru 

12. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Mircioiu Tiuntiuc Costel, se respinge cererea cu 
unanimitate de voturi 

13. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Pascu Elena Madalina, se respinge cererea cu 
unanimitate de voturi 

14. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Catanoiu Valentin, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

15. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Sogor Catalin, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

16. Se analizeaza cererea doamnei/domnului Toader Florin, se respinge cererea cu unanimitate de 
voturi 

  
 Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Iancu Dumitru 
- voturi impotriva : 0 

 Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtineri. 
 Pct.6 de pe o.z. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor și atribuirea în folosinţă gratuită 
a unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, pentru construirea 
de locuinţe proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 

  
1 : Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei BALCAN GEORGE, se aproba cu unanimintate de voturi. 
2. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei ALBAN JENI, se aproba cu unanimintate de voturi. 
3. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei RADUTA IRINA - MADALINA, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 

4. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei PASCU ELENA - MADALINA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

5. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei NEGRU OANA - ANDREEA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

6. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei GHEORGHE MARA - ELENA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

7. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei GROSU BOGDAN - FLORIN, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 



8. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei SMEU ANDREEA - MARIA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

9. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei BALAN LIVIU - IONUT, se aproba cu unanimintate de voturi. 
10. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MEIROSU DORINEL, se aproba cu unanimintate de voturi. 
11. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MOLDOVEANU LIVIU, se aproba cu unanimintate de voturi. 
12. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei POSTOLACHE VIORICA LOREDANA, se aproba cu 

unanimintate de voturi. 
12. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei GALATANU ROXANA, se aproba cu unanimintate de voturi. 
13. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei PANTUS VALENTINA - DORINA, se aproba cu unanimintate 

de voturi. 
14. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei VASILE GABRIEL, se aproba cu unanimintate de voturi. 
15. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei DUMITRIU  ELENA - ROZALIA, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
16. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei FLOREA CATALIN - NICU, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
17. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei BARAU ALIN - FLORIAN, se aproba cu unanimintate de voturi. 
18. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei IFRIM SIMONA - MARIA, se aproba cu unanimintate de voturi. 
19. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei IRIMIA NORICA - IONELA, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
20. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei ULUITU IONUT, se aproba cu unanimintate de voturi. 
21. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei VOICU MARIETA, se aproba cu unanimintate de voturi. 
22. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei DENIZ BARIS, se aproba cu unanimintate de voturi. 
23. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei VASILIU  ALINA CATALINA, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
24. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei VASILIU DANIEL VIOREL, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
25. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MIRZA MONICA, se aproba cu unanimintate de voturi. 
26. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei CIOLPAN SILVIA, se aproba cu unanimintate de voturi. 
27. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei ROMAN IONUT - ADRIAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
28. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei STANCIU IONUT, se aproba cu unanimintate de voturi. 
29. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei FRUNZA MIRCEA - EMILIAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
30. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei RASCAN MAFTEI - ALEXANDRU, se aproba cu unanimintate 

de voturi. 
31. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MURGU MIHAI - ARTENIAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
32. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei ALPREOTESEI RARES - BOGDAN, se aproba cu unanimintate 

de voturi. 
33. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei CIUBOTARU VALENTINA, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
34. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei COZMA VALENTIN, se aproba cu unanimintate de voturi. 
35. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei OLTIANU ADRIAN LIVIU, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 

36. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei NICOLAU ANDREEA - SILVIA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

37. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei VOICU NICOLETA - IONELA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

38. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei PASERE ANDREI - ALEXANDRU, se aproba cu unanimintate 
de voturi. 

39. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei CAZAN ALEXANDRA - CRINA, se aproba cu unanimintate de 
voturi. 

40. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei BOBOC SILVIU - SIMION, se aproba cu unanimintate de voturi. 

41. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei CAZAN ALIN, se aproba cu unanimintate de voturi. 
42. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei CHIRITA TUDOR - ADRIAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
43. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei PADURARU MARIAN - LAURENTIU, se aproba cu 

unanimintate de voturi. 



44. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei BLANA IONUT - ALIN, se aproba cu unanimintate de voturi. 
45. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei SURUGIU MARIA - CRISTINA, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
46. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei OLTIANU CORNEL, se aproba cu unanimintate de voturi. 
47. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MACOVEI LOREDANA - GABRIELA, se aproba cu 

unanimintate de voturi. 
48. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei BALUTA MIHNEA - STEFAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
49. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei CEOBOTARU DAVID, se aproba cu unanimintate de voturi. 
50. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei VOICULET ALIN - SEBASTIAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
51. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei IFRIM IONUT - ANDREI, se aproba cu unanimintate de voturi. 
52. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MEIROSU MARIUS - ALEXANDRU, se aproba cu 

unanimintate de voturi. 
53. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MURGU CLAUDIU – MARIAN, se aproba cu unanimintate de 

voturi. 
54. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei IONESCU NICOLAE, se aproba cu unanimintate de voturi. 
55. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei HURMUZ MARIA - RAMONA - ADELINA, se aproba cu 

unanimintate de voturi. 
56. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei TRANDAFIR SORIN, se aproba cu unanimintate de voturi. 
57. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei NICA MIHAIL - EDUARD, se aproba cu unanimintate de voturi. 
58. Se analizeaza dosarul d-lui/d-nei MUNTEANU DRAGOS - TEODOR, se aproba cu unanimintate 

de voturi. 
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.7 de pe o.z. 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 

construcţiei a terenului în suprafaţă de 505 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 15 doamnei Craciun Raluca 
Elena pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003  
 Se analizeaza dosarul doamnei Craciun Elena Raluca si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere. 
  
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Fodolica Gabriel 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtineri. 
Pct.8 de pe o.z. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 

construcţiei a terenului în suprafaţă de 400 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 18 doamnei Dardala Roxana 
Andreea pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003  
 Se analizeaza dosarul doamnei Dardala Roxana Andreea si se aproba cu 12 voturi pentru si o 
abtinere 
   

Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Dardala Vasile 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
Pct.9 de pe o.z. 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei 
construcţiei a terenului în suprafaţă de 400 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 17 doamnei 
Iancu Roxana Andreea pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003  

 Se analizeaza dosarul doamnei Iancu Roxana Andreea si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere 
   
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Iancu Dumitru   



- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 
Pct.10 de pe o.z. 10. Proiect de hotărâre privind   atribuirea în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 444 mp. situaţi în T 31, P 435 - Lot 1 
domnului Melinteanu Andrei Lucian pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 
15/2003 

 Se analizeaza dosarul domnului Melinteanu Andrei Lucian si se aproba cu 12 voturi 
pentru si o abtinere 

  
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Melinteanu Cornel 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 
Pct.11 de pe o.z. 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 445 mp. situaţi în T 31, P 435 - Lot 2 
doamnei Bogdan Diana Catalina pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 15/2003  

 Se analizeaza dosarul doamnei Bogdan Diana Catalina si se aproba cu 12 voturi pentru si o 
abtinere 
   
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Melinteanu Cornel 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 
Pct.12 de pe o.z. 12. Proiect de hotărâre privind   atribuirea în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 400 mp. situaţi în T 32, P 500 - Lot 41 

domnului NISTOROIU LUCIAN pentru construirea unei locuinte în baza Legii nr. 
15/2003 
 Se analizeaza dosarul domnului Nistoroiu Lucian si se aproba cu 12 voturi pentru si 
o abtinere 

   
Se supune la vot : 
      - voturi pentru : 12 

- abtineri :  1/ Nistoroiu Ionel 
- voturi impotriva : 0 

Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 1 abtinere. 
II. II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali. 

1. Raportul Camerei de conturi Vrancea. 

Consilierii au luat la cunostinta de raportul Camerei de conturi Vrancea. 

Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

Drept pentru care s-a intocmit pezentul proces- verbal. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     CONTRASEMNEAZA 

         SECRETAR GENERAL 

LEPADATU IONEL COSTEL            ROTARU OANA 

 


