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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 22.12.2016, ora 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie  

2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în 

altă localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului cu destinaţia de „Farmacie”, aflat 

în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop 

Popeea nr. 20 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul Apei din județul Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.107/07.08.2009 privind darea în folosință gratuită 

pe termen de 10 ani a Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din 

Mun. Săcele către Asociația Filantropică Medical Creștină „CHRISTIANA” pentru a fi utilizat ca și Cămin 

de Bătrâni, fără schimbarea destinației  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Diverse. 

   Informare PMP – premiere sportivi; 

  Informare plângere prealabilă împotriva H.C.L.  47/27.10.2016  

 

1. Diverse. 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 -  d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

 - d-ra Dascălu Bianca – Birou Contencios Administrativ   

 - d-l Diniță Ardeleanu Constantin– Poliţia Locală 

- d-l Brânzea Ovidiu - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-na Vănășilă Alina – Birou Urbanism, Patrimoniu 

- d-na Zaharescu Mihaela - Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internationale 

- d-na Radu Gabi – Birou Urbanism, Patrimoniu 

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

- d-l Gubernat Ioan – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

-  d-na Bancilă-Cucurengaș Georgeta - Contabil Șef, S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

 - reprezentanți Brașov TV 

- grup cetățeni 
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La şedinţă au participat 17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând d-l 

Viceprimar și d-l Sterpu Ciprian. 

  Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local ing. Stoea Gheorghe.  

 D-nul Președinte ia cuvântul și propune păstrarea unui moment de reculegere pentru a comemora memoria 

eroilor Revoluției din ' 89. 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al şedinţei 

ordinare din data de 28.11.2016, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru, d-l Gâdea Sorin 

lipsește momentan din sala de ședințe) și Procesul Verbal al  ședinței de îndată din data  de 08.12.2016,  se supune 

la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru, d-l Gâdea Sorin lipsește momentan din sala de ședințe). 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre cu care  urmează să se 

suplimenteze  ordinea de zi, acesta face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii 

de zi şi dă citire proiectului de hotărâre avut în vedere:   

        5.  Proiect de hotărâre pentru încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de acordare a subvenţiei pentru 

transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 

28.01.2016 – inițiator Ing. Popa Virgil. 

      6. Diverse. 

   -   Informare situație lucrări efectuate pe pășunile închiriate crescătorilor de animale; 

  -    Informare punct de vedere Biroul Urbanism, Patrimoniu cu privire la plângere prealabilă d-l Firu Florian. 

D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de  d-l Primar 

și conform dispoziției nr. 2852 /15.12.2016 și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru, d-l Gâdea Sorin lipsește 

momentan din sala de ședințe). 

D-l Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2016 pentru cadrele didactice 

şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă.  

D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru, d-l Gâdea Sorin lipsește momentan din sala de 

ședințe). H.C.L. nr. 79. 

D-l Președinte ia cuvântul și propune să se treacă punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire 

proiectului de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului cu destinaţia de „Farmacie”, aflat în 

domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20 şi 

solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Gâdea Sorin se alătură colegilor în sala de ședințe. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 80.  

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 

Apei din județul Brașov şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 – aviz nefavorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că amendamentul propus în comisie se referă la modificarea 

titlului, respectiv a dispozitivului, după cum urmează : „proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Actului 

Constitutiv și a Statului…”, respectiv „se aprobă actualizarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Apei din județul Brașov, în condițiile HG nr. 742 din 26 august 2014”. 
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D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că au sesizat aceeași problemă în sedința pe comisii, întrucât 

proiectul nu se referă la aprobarea Statutului, respectiv a Actului  Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul Apei din județul Brașov, ci sunt aduse amendamente unor documente deja aprobate. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că atunci când se prezintă un document nou, care vine și modifică 

unul preexistent, normal ar fi să fie scoase în evidență modificările, deoarece în materialele puse la dispoziție nu 

sunt reliefate. 

D-na Zaharescu Mihaela ia cuvântul și spune că a redactat acest material și a citit, în paralel, documentele 

vechi și  pe cele supuse aprobării, dar modificările sunt de formă, cele două documente sunt actualizate în 

conformitate cu legislația în vigoare, iar modificările nu pot fi evidențiate clar, menționând că pentru alte solicitări 

în acest sens, va solicita prezența d-lui Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Apei 

din județul Brașov, care este cel mai în măsură să ofere explicații. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul pentru a se ralia celor spuse de antevorbitori și spune că asta a fost și 

observația dumnealor în ședința pe comisii comisii cu privire la raportul de specialitate care trebuie să detalieze 

modificările survenite asupra celor două documente. 

D-na Zaharescu Mihaela ia cuvântul și spune că nu este de specilitate stictă în acest domeniu.  

Se supune la vot amendamentul popus de comisia de specialitate nr. 1 în sensul modificării titlului, respectiv 

a dispozitivului, după cum urmează : „proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a 

Statului…”, respectiv „se aprobă actualizarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul Apei din județul Brașov, în condițiile H.G. nr. 742 din 26 august 2014” și se aprobă 

cu 17 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă  cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 

81. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L.  nr. 107/07.08.2009 privind darea în folosință gratuită pe termen de 

10 ani a Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din Mun. Săcele către 

Asociația Filantropică Medical Creștină „CHRISTIANA” pentru a fi utilizat ca și Cămin de Bătrâni, fără 

schimbarea destinație şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 – aviz nefavorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că apreciază faptul că, așa cum rezultă din cererea Asociației, dacă în 

Contractul vechi se obligau să susțină costurile pentru 5 cazuri sociale, acum se obligă la susținerea a minim 10 

cazuri, ceea ce este un lucru bun. Tot prin documentația transmisă de ei, se solicită și suspendarea accesului pe 

poarta dinspre B-dul George Moroianu către Centru Multicultural și redirecționarea lui pe la Centru de zi, întrucât 

se tranzitează o zonă verde amenajată și d-l consilier local spune că, deși nu face obiectul prezentului proiect de 

hotărâre, ar trebui ca această solicitare să se aibă în vedere pe viitor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va avea în vedere și acest aspect, menționând că acolo unde este 

amenajată acea ciupercă este tot terenul  municipalității și că se va reglementa, întrucât se urmărește și amenajarea 

unei parcări pentru Centrul Multicultural. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că trebuie gândit accesul la Centrul Multicultural și că lângă Ziurel 

există acel teren viran și întreabă care este statutul juridic al acestuia, întrucât este adecvat pentru amenajarea unei 

parcări. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că o parte din acest teren este al municipalității, iar o parte este în litigiu. 

D-l Gâdea Sorin întreabă dacă l-a primit Compania Carpați. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va face o informare detaliată asupra situației acestui teren. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că trebuie văzut și contractul, iar dacă acesta prevedea să se 

edifice o construcție pe acest teren, atunci contractul poate fi atacat, iar ca sugestie, ar fi în oportun să se 

amenajeze cumva acea movilă de teren. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se dorește amenajarea unui teren de sport în aer liber. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că este o idee bună. 
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D-l Președinte ia cuvântul și spune că terenul a fost gajat de către firma care a luat un credit bancar, iar acum 

proprietarul este banca. 

D-l Paniat Bian Cristian ia cuvântul și spune că problema este cum s-a dat acest teren. 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă  cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 82. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre pentru încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public 

local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că în luna ianuarie  s-a aprobat Contractul de Subvenţie privind 

Serviciile de Transport Public Local de călători pe anul 2016, iar în luna noiembrie a fost încheiat primul act 

adițional la contractul mai sus menționat pentru majorarea capitalului social; dumneaei mai menționează că acest 

contract de subvenție se va încheia la data de 31.12.2016, iar până la aprobarea Contractului de delegare care este 

postat în acest moment pe site-ul instituției pentru consultare,  pentru a  nu rămâne descoperiți în această perioadă, 

cei de la S.C. Servicii Săcelene au transmis o adresă prin care solicită acordarea unei sume în acest sens, iar în 

urma analizei, executivul a aprobat suma de 260 mii lei, până la aprobarea Contractului de delegare, sens în care  

s-a propus aprobarea acestui act  adițional, care își va încheia aplicabilitatea la încheierea Contractului de delegare. 

Se supune la vot proiectul şi se aprobă  cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 83. 

        D-nul Preşedinte anunță că se trece la punctul de diverse și spune că există o informare din partea Partidului 

Mișcarea Populară care propune  alocare unor sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori 

legitimați la cluburile sportive din jud. Brașov/Mun. Săcele, pentru rezultatele deosebite obținute la concursuri 

național și internaționale din anul 2016, în vederea motivării acestora, dar menționează că o asemenea inițiativă nu 

are în acest moment un suport legal, întrucât nu există un Regulamnet pentru premierea sportivilor și spune că este 

absolut necesară elaborarea unui astfel de regulament, care ar evita și situații de tipul „sponsorizări”, solicitate pe 

tot parcursul anului. 

D-l Președinte spune că mai există o informare, cu privire la o Plângere prealabilă împotriva art. 2 din H.C.L. 

nr. 47/27.10.2016 și dă cuvântul d-nei Vănășilă pentru explicații. 

D-na Vănășilă Alina ia cuvântul și spune că în proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuințe și funcțiuni complementare, str. Câmpului, Săcele”, așa cum a fost prezentat de 

executiv, la  art. 2  se prevedea caă„ Cheltuielile privind realizarea lucrărilor rutiere şi a dotărilor tehnico-edilitare 

vor fi suportate de beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, menţionaţi la art. 1, iar autorizarea construcţiilor se va 

face după definitivarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară”, ulterior acest articol a fost modificat, prin 

amendament, iar în hotărârea Consliului Local la care se face referire la art. 2 se prevede:  „Costurile de echipare 

tehnico-edilitară vor fi suportate de către beneficiarii autorizațiilor de construire, iar în sarcina inițiatorului P.U.Z.-

ului va cădea obligaţia de a notifica, în acest sens, viitorii proprietari, în cazul transferului de proprietate”. D-l 

Firu, beneficiar al PUZ-ului, a depus o plângere împotriva acestui articol, solicitând revocarea integrală a textului 

acestuia, iar în subsidiar, înlocuirea acestuia cu textul art. 13 alin. 2 din H.G. nr. 525/1996, respectiv „(1) 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare 

edilitara ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor 

interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.” D-na Vănășilă mai spune că d-l 

Firu se consideră  prejudiciat, deoarece îi scade valoarea terenului. Față de cele expuse, d-na Vănășilă Alina spune 

că structura de specialitate își menține punctul de vedere inițial, așa cum a fost prezentat în proiectul de hotărâre. 

 D-l Președinte întreabă care este poziția Juridicului vizavi de această speță. 

 D-ra Dascălu Bianca spune că se raliază punctului de vedere al structurii de specialitate care este cea mai în 

măsură să formulize observații asupra acestui subiect. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că există un antecedent – cazul Bermo și întreabă dacă 

situația de față va constitui un „Bermo 2” . 

 D-l Gâdea Sorin spune că ar trebui să începem cu ceea ce invocă inițiatorul PUZ-ului, care susține că dacă 

aduce la cunoștința cumpărătorilor  situația utilităților, va pierde din prețul de vânzare, ori atunci când se încheie o 

vânzare nu trebuie ascunse nici un fel de elemente/vicii ascunse. D-l consilier local mai spune că d-l Firu a avut 

închiriată de la Primărie o porțiune de teren pe care a împrejmuit-o cu un gard de beton și a înțeles că acel contract 

nu mai este valabil, iar dacă este așa, trebuie să i se pună în vedere să-și mute gardul la limita de proprietate. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că a refuzat încheierea unui act adițional de prelungire a contractului de 

închiriere. 
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 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și se raliază părerii d-lui consilier local Gâdea și spune că tocmai din 

acest motiv s-a pus articolul 2, care nu este decât o detaliere a art. 13 alin. 2 din H.G. nr. 525/1996. 

 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că o altă soluție este aceea ca de echiparea edilitară să se ocupe 

beneficiarul PUZ. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nu putem impune acest lucru, dar în contractual de vânzare-

cumpărare trebuie să se stipuleze cu privire la viciile ascunse. 

 D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că în contractual încheiat la notar există clauze specific cu privire 

la viciile ascunse.  

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că d-l Firu mizează pe acel precedent cu Bermo. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nu este nimănui străină situația că s-a trecut de la grădină de 

zarzavat la lotizare. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că este dreptul lui să meargă în instanță. 

 D-l Primar spune că municipalitatea se va apăra, inclusiv Consiliul Local. 

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că mai există o informare cu privire situația  lucrărilor efectuate pe 

pășunile închiriate crescătorilor de animale.  

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune în cursul anului 2016 s-au efectuat controale pe trupurile de 

pășune închiriate, iar toți deținătorii de contracte au avut o surpriză în ceea ce privește modul de desfășurare al 

controlului, întrucât li s-a solicitat prezența și prezentarea lucrărilor executate, astfel, unii au executat mai multe 

lucrări, pe considerantul că execută lucrările în primii 2 ani, iar din anul 3 până în anul 10 vor încasa subvenția de 

la Apia, pe când alții nici măcar nu au pășunat, turmele lor fiind identificate pe alte trupuri de pășune sau au 

pășunat pe o suprafață mult mai mică decât cea închiriată, existând  3 astfel de situații. Astfel, s-au transmis adrese 

către cei 3 locatari ca până la data de 15.12.2016 să prezinte  situaţia lucrărilor realizate  conform art. 8 din Actul 

adiţional nr. 1/12.05.2016 la Contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Săcele, iar pâna la această dată au depus adrese cu situaţia lucrărilor realizate doamna Darie Daniela, 

domnul Gonţea Isaia-Marcel, menţionând faptul că au executat lucrări de întreţinere a păşunilor după efectuarea 

inspecţiei, dar din cauza vremii nu s-au putut verifica.  Ȋn plus, au mai depus situaţia lucrărilor realizate dl Pomană 

Dorin Ion, dl Baias Maxim şi dl. Cojocaru Ion, iar la controalele efectuate în teren în anul 2016, în afară de dl. 

Barbu Mircea-Alexandru, dl. Gonţea Isaia-Marcel și dna. Darie Daniela, toți ceilalți locatari și-au executat 

lucrările de întreținere. D-l consilier local mai spune că dacă se constată că lucrările nu au fost executate, se va 

ajunge la rezilerea contractelor. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă ce se întâmplă cu trupurile de pășune în cazul rezilerii 

contractelor  și unde vor pășuna cei cărora li se va lua trupul de pășune, pentru că se va ajunge iarăși la pășunat de-

a lungul DN-ului. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântulu și spune că trupurile de pășune vor fi scoase la licitație, fără ca 

săcelenii să mai aibă exclusivitate, ajungându-se la cu totul alte prețuri, iar în cazul că se va pășuna anapoda, vor fi 

amendați. 

 D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă dacă mai sunt și alte trupuri de pășune, în afara 

celor reziliate, care să se scoată la licitație. 

  D-l Popa Marius Cristian spune că toate au fost adjudecate. 

 D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă propunerea înaintată de PMP cu privire la premierea 

sportivilor rămâne doar la stadiul de informare. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se va elabora cât de curând un regulament în acest sens, după care se vor 

putea acorda și premii. 

 D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că sumele propuse pentru a fi acordate sunt foarte mici.  

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că au fost niște propuneri. 

 D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că mai sunt și alți sportivi care au merite deosebite. 

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că se pot acorda bani și pentru alte discipline. 

 D-l Kristály László ia cuvântul pentru a transmite mulțumiri din partea Asociației Via Barcensis pentru 

ajutorul acordat pentru desfășurarea campionatului de șah. 

 D-l Președinte anunță că i s-a expirat mandatul de președinte de ședință și îl propune pe d-l Kristály László. 

 Se supune la vot această propunere și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). 
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 D-l Primar ia cuvântul și mulțumește doamnelor și domnilor consilieri locali pentru colaborare. 

            D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept 

pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                        C.J. GORAN ADRIANA 

              STOEA GHEORGHE                                                                           

 

 

                                                                             Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


