
1 

        ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 31 mai 2012  

 
 Astăzi, data de mai sus a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului local al 

municipiului Câmpina care a fost convocată prin dispoziţia nr.484/25 mai 2012 a 

Primarului municipiului Câmpina. 

 La lucrările acestei şedinţe au participat: dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – 

primarul municipiului Câmpina, dl.Moldoveanu Paul – secretarul municipiului 

Câmpina, dl.Ecaterinescu Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice din 

cadrul Primăriei municipiului Câmpina, d-na Oniţă Eliza – şef Compartiment 

buget, finanţe, contabilitate din cadrul Direcţiei economice, d-na Olteanu Felicia – 

şef Serviciu administrarea domeniului public şi privat, d-na Oprescu Eliza – 

director executiv al Direcţiei investiţii, d-na Hoitan Dana – consilier în cadrul 

Compartimentului programe de finanţare, relaţii internaţionale şi protocol, d-na 

Buda Otilia – consilier în cadrul Compartimentului îndrumare asociatii de 

proprietari, d-na Dănescu Mihaela – consilier în cadrul Oficiului transport, avize, 

dl.Anton Iulian – Şef serviciu compartiment juridic şi contencios, resurse umane şi 

îndrumare asociaţii de proprietari, d-na Pandele Mariana – consilier în cadrul 

Compartimentului patrimoniu, d-na Voicu Monica – consilier juridic în cadrul 

Compartimentului juridic, contencios, dl.Tifigiu Paul – Ioan – Teodor – lichidator 

judiciar, reprezentanţi ai mass-mediei, precum şi locuitori ai municipiului. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.Piţigoi Ioan - Adrian, la ele fiind 

prezenţi 14 consilieri din totalul de 18 consilieri (au absentat dl.Dragomir Ion, 

dl.Zăgan Horaţiu şi dl.Tudor Gheorghe).  

Pentru început preşedintele şedinţei supune spre aprobare procesele – verbale 

ale şedinţei ordinare, respectiv extraordinare a Consiliului local al municipiului 

Câmpina din data de 26 aprilie 2012 și 9 mai 2012. Cu unanimitate de voturi,             

(14 pentru), acestea sunt aprobate.  

Dl.consilier Marcu Florin nu a fost prezent când s-au supus la vot                

procesele – verbale. 

De asemenea, întreabă dacă sunt completări sau modificări la proiectul 

ordinii de zi. 

 Dl. primar Tiseanu Horia - Laurenţiu propune introducerea în proiectul 

ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: 

 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpina; 

  - proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea 

ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea acestora 
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pentru tineri, în blocul de locuinţe construit prin A.N.L., str.Ecaterina Teodoroiu, 

nr.35. 

D-na Clinciu propune retragerea pct.3 din proiectul ordinii de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de concesiune 

nr.16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare. 

Explică motivul pentru care a retras proiectul de hotărâre, spunând că 

dl.viceprimar a făcut anumite comentarii referitoare la acest proiect, dumnealui 

participând la discuţiile care au avut loc la primărie cu reprezentanţii primăriei şi 

reprezentantul S.C. Floricon. S-a spus că s-a încercat să se mărească preţul la gunoi 

prin proiectul de hotărâre prezentat. Având în vedere comentariile făcute de 

dl.viceprimar și acuzațiile la adresa PDL, cum că în ultima ședință s-ar încerca să 

se modifice prețul la gunoi, înțelege să retragă din proiectul ordinii de zi 

respectivul proiect de hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completările aduse (la pct.3 să se 

discute proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpina, iar la pct.9 – 

proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea acestora pentru 

tineri, în blocul de locuinţe construit prin A.N.L., str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35) şi 

este aprobat cu unanimitate de voturi (14 pentru). (Dl.consilier Marcu nu a 

participat la supunerea la vot a proiectului ordinii de zi). 

 Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi – proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Câmpina şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite 

pe anul 2012. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurenţiu, care spune că propunerea de rectificare bugetară are la bază adresa 

primită din partea Cabinetului Secretarului de Stat de la Ministerul Finanţelor 

Publice prin care se transmit precizări contabile privind înregistrarea în 

contabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale ce beneficiază de programe 

pentru protecţia mediului. 

 Programul de mediu „Reabilitare şi extindere B-dul Culturii” ce se derula pe 

fondul de mediu (Anexa nr.5) se transferă la cap.74.02 – „Protecţia mediului”, fiind 

inclus în Anexa nr.2 la buget – „Lista cheltuielilor de capital”. 

 Cu ocazia acestei rectificări de buget s-au propus câteva redistribuiri de sume 

între capitolelele de cheltuieli, astfel: 

  - la Anexa nr.2 la buget – „Lista cheltuielilor de capital” s-au propus 

redistribuiri de sume în cadrul aceluiaşi plafon de 12.328 mii lei, plafon care va fi 

majorat cu suma de 982 mii lei, transferaţi de la programul de mediu. 

 Modificările făcute la Anexa nr.2 la buget sunt următoarele: 

 - reabilitare Grup Şcolar Energetic – de la 500 mii lei s-a propus acordarea 

sumei de 900 mii lei, pentru că societatea constructoare a continuat lucrarea. 

Investiţia este în interesul copiilor, iar la final va fi un campus preuniversitar 

modern. 

 - proiect reabilitare imobil administrativ B-dul Culturii, nr.27 – de la 800 mii 

lei s-a propus acordarea sumei de 1.146,95 mii lei, lucrarea fiind destinată 

înființării Muzeului municipiului, realizării Casei căsătoriilor şi birourilor pentru 

evidenţa persoanelor; 



3 

 - consolidare şi modernizare clădire sera floricolă – acoperişul şi clădirea în 

sine este destul de precară, aceasta fiind construită cu un singur rând de geamuri şi 

astfel se pierde căldura. Se doreşte reconstruirea acoperişului şi să se izoleze termic 

clădirea. 

 - fântână arteziană – de la 25 mii lei s-a propus suma de 40 mii lei (care va fi 

amplasată pe B-dul Culturii); 

 - staţii de autobuz – de la 10 mii lei s-a propus 16 mii lei; 

 - reabilitare şi extindere Parc B-dul Culturii – s-a propus suma de 982 mii 

lei. 

 La lucrări noi – cap.84.02 – Transporturi – poziţiile 1-5 – Lucrări în 

continuare, sumele se diminuează în urma efectuării licitaţiilor. 

 De asemenea, tot în cadrul rectificării de buget s-a propus la cap.70.02 – 

„Locuinţe şi servicii de dezvoltare publică”, preluarea sumei de 500 mii lei de la 

Anexa – „Reparaţii şi modernizări parcuri” şi transferarea ei la subcap.Domeniul 

public pentru lucrări de canalizare str.Oradea şi Ciceu, pentru repararea clădirii 

cantinei sociale şi pentru diverse achiziţii aferente domeniului public. 

 Pe str.Oradea şi Ciceu este necesară o canalizare menajeră, existând solicitări 

din partea locuitorilor, iar aceste străzi nu au fost cuprinse în programul de 

introducere canalizare de la S.C. Hidro Prahova. 

 La cap.37.02 – „Venituri din donaţii şi sponsorizări” se suplimentează cu 

suma de 9.000 lei reprezentând sponsorizări încasate efectiv. 

 La solicitarea ordonatorului terţiar „Spitalul Voila” s-a propus realocarea 

unor sume în cadrul cap.66.10, fără alocare bugetară suplimentară. 

 Dl.Dulă spune că având în vedere că la pct.4 din ordinea de zi se află 

proiectul de hotărâre privind aprobarea sumei acordate pentru susţinerea financiară 

a Fotbal Club „Unirea” Câmpina, propune suplimentarea cap.67.02 – „Cultură, 

recreere şi religie” cu suma de 75.000 lei. 

 Pentru că nu sunt și alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se 

supune la vot amendamentul d-lui Dulă şi este adoptat cu 12 voturi pentru şi                    

2 abţineri (dl.Enache şi d-na Petrovici). (Dl.consilier Marcu nu a participat la 

supunerea la vot a amendamentului). 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său, şi este adoptat cu  

12 voturi pentru şi 2 abţineri (dl.Enache şi d-na Petrovici). (Dl.consilier Marcu nu a 

participat la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

 Dl.Ecaterinescu informează Consiliul local, asupra faptului că prin H.G.R. 

nr.255/2012 s-a alocat suma de 600.000 lei pentru echilibrarea bugetului local. În 

cursul lunii aprilie a apărut hotărârea prin care a fost retrasă suma repartizată. 

 În şedinţa extraordinară a Consiliului local din luna mai 2012, domnii 

consilierii nu au fost de acord cu retragerea sumei, iar în momentul de faţă pentru 

H.C.L. nr.59/2012, Instituţia Prefectului a promovat acţiune la instanţa de 

contencios – administrativ pentru anularea hotărârii. 

 În acelaşi timp, se primeşte de la Direcţia de Finanţe, Decizia de retragere a 

sumei respective. Întrucât s-a considerat că nu s-a primit răspuns la acțiunea 

promovată pe contencios administrativ, nu s-a dat curs retragerii sumei de 600.000 

lei, iar în funcție de răspunsul primit în urma procesului ce se va derula pe 

contencios administrativ se va opera în buget, la prima rectificare care va avea loc. 

 Intervine dl.secretar care spune că nu se ştie încă termenul fixat la secţia 

contencios – administrativ. Instituţia Prefectului aduce la cunoştinţă în data de       
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21 mai a.c. despre faptul că s-a promovat acţiune la instanţa de contencios – 

administrativ. 

 În continurae, se ia în discuție punctul nr.2 de pe ordinea de zi - proiect de 

hotărâre privind aprobarea preluării patrimoniului S.C. C.P.G.C. S.A. 

Câmpina şi inventarierea acestuia în domeniul public şi privat al municipiului 

Câmpina. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurenţiu care spune că a reluat acest proiect de hotărâre pentru că trebuie să se 

încheie procedura de lichidare voluntară a fostei C.P.G.C., având în vedere că 

serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a fost concesionat operatorului 

regional, Hidro Prahova, în luna ianuarie  2008. 

 În data de 21.12.2011 s-a finalizat procedura de predare – primire, prin 

încheierea unui proces – verbal, dată de la care lichidatorul judiciar a început 

demersurile în vederea radierii S.C. C.P.G.C. S.A. Câmpina din Oficiul Registrului 

Comerţului, aceasta urmând a fi analizată după adoptarea hotărârii de preluare a 

patrimoniului de către Consiliul local al municipiului Câmpina, în calitatea sa de 

unic acţionar. 

 Există mai multe probleme care trebuie rezolvate, cum ar fi contractele de 

închiriere pe care C.P.G.C. le are încheiate cu diferiţi agenţi economici, iar acestea 

trebuie transferate la primărie. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (14 pentru). (Dl.consilier Marcu nu a 

participat la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului de hotărâre). 

 Următorul punct (nr.3) este proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Câmpina. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurenţiu care spune că în cadrul primăriei, în luna mai 2012 s-a organizat un 

examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici care  

îndeplineau condiţiile prevăzute de lege, examen în urma căruia se transformă de 

drept mai multe funcţii publice (conform expunerii de motive). 

 Funcţiile publice transformate trebuie prinse în organigramă. 

 De asemenea, în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr.63/2010 şi a scăderii 

populaţiei municipiului Câmpina trebuie să se reducă cu un post numărul de posturi 

stabilit în organigrama municipiului Câmpina, motiv pentru care s-a propus 

reducerea unui post de consilier clasa I de la Compartimentul programe de 

finanţare, relaţii internaţionale şi protocol care este vacant şi consideră că numărul 

de personal existent este suficient, în acest moment. 

 Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri (dl.Enache şi d-na Petrovici). 

(Dl.consilier Marcu nu a participat la dezbaterea și supunerea la vot a proiectului 

de hotărâre). 

 Punctul nr.4 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea suplimentării sumei acordate pentru susţinerea financiară a Fotbal 

Club „Unirea” Câmpina, sumă aprobată prin H.C.L. nr.4/26 ianuarie 2012. 

 Iniţiatorii proiectului de hotărâre sunt membrii Comisiei de sănătate, cultură, 

învăţământ, culte şi tineret, în numele cărora ia cuvântul dl.Dulă, care spune că 
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dl.Ecaterinescu a solicitat membrilor comisiei de specialitate anumite documente 

referitoare la Fotbal Club „Unirea”. 

 Dumnealor s-a adresat conducerii clubului şi aceştia au întocmit un plan de 

desfăşurare al cantonamentului şi tabelul cu primele de promovare. 

 D-na Albu se adresează d-lui Ecaterinescu, spunând că la sumele alocate se 

aduc documente justificative. 

 De asemenea, la hotărârea precedentă s-a stabilit să nu se mai acorde 

indemnizaţii. Întreabă dacă s-au mai făcut plăţi de indemnizații, pentru că 

dl.viceprimar a afirmat public că indemnizaţiile se plătesc în continuare din sumele 

alocate de Consiliul local. 

 Dl.Ecaterinescu confirmă faptul că de la şedinţa din luna martie când s-a 

scos din capitolul 5 – cheltuieli, indemnizaţii, nu s-au mai plătit indemnizaţii 

personalului administrativ al clubului sportiv. 

 Sumele decontate au fost verificate şi sunt conform Hotărârii de Consiliu. 

 Dl.Telegescu mulţumeşte în numele Clubului Unirea pentru ajutorul acordat 

de Consiliul local. 

 Este prezent la lucrările şedinţei Consiliului local, dl.consilier Marcu Florin. 

 Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune 

la vot şi este adoptat cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă (d-na Petrovici şi 

dl.Enache). 

 Următorul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi (nr.5) se referă la 

modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.51/26 aprilie 2012 privind 

alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări 

culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local al 

municipiului Câmpina, în anul 2012. 

 Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.consilier Dulă, care spune 

că înainte de începerea şedinţei domnii consilier au primit o altă anexă la proiectul 

de hotărâre, deoarece la redactare s-au omis două manifestări de la Casa Tineretului 

(Ansamblul Folcloric „Flori de măceş” şi Teatrul Proiect Câmpina). Sumele 

prevăzute au rămas aceleaşi. 

 Dl.Enache spune că în activităţile de anul trecut era prevăzut şi crosul, iar în 

anexa de la proiectul de hotărâre nu mai apare. 

 Dl.Dulă spune că este prevăzut la pct.9 de la Casa Tineretului – Memorialul 

„Luca Henegar” la atletism. 

 Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune 

la vot şi este adoptat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri (d-na Petrovici şi dl.Enache). 

 Punctul nr.6 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea subvenţionării serviciului de transport public local de persoane 

efectuat prin curse regulate din municipiul Câmpina. 

 Iniţiatorii proiectului de hotărâre sunt d-na Preda Gena şi dl.Telegescu 

Daniel.  

Ia cuvântul dl.Telegescu care spune că retrage proiectul de hotărâre, pentru 

că în unele zone ale localității, dl.viceprimar, împreună cu staff-ul de campanie,                     

le-a spus cetăţenilor că se doreşte să se scumpească biletele. 

Dl.Enache spune că din avizul secretarului municipiului Câmpina reiese că 

operatorul nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în actul normativ. 

Se ia în discuție următorul punct înscris pe ordinea de zi (nr.7) - proiect de 

hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului 
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Câmpina a unui teren în suprafaţă de 1.092 m.p., situat în municipiul 

Câmpina, Cartierul Veteranilor, f.nr., T20, P610/48 şi aprobarea unui schimb 

de terenuri între Consiliul local al municipiului Câmpina şi dl.Oţelea Vasile. 

Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.Nistor Marian care spune că 

acest proiect este introdus pe ordinea de zi a pentru a treia oară și consideră că nu 

mai necesită explicații. 

Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri (d-na Petrovici şi dl.Enache). 

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - „Majorare procent de ocupare a 

terenului în vederea extinderii spaţiului comercial existent (pe teren în 

proprietate şi teren concesionat), pe teren situat în UTR CP - Câmpina, 

str.I.L.Caragiale, nr.1/ str.Republicii, f.nr., beneficiare d-na Dragomir Elena – 

Carmen, domiciliată în municipiul Câmpina, str.Teilor, nr.15 şi d-na Dochian 

Petruţa – Lidia, domiciliată în municipiul Câmpina, str.George Bariţiu, nr.5. 

Ia cuvântul dl.Enache care spune că faţă de expunerea de motive prezentată, 

nu există completări. 

Pentru că nu sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (15 pentru). 

Următorul punct (nr.9) înscris pe ordinea de zi este proiect de hotărâre 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea acestora pentru tineri, în 

blocul de locuinţe construit prin A.N.L., str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35. 

Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurenţiu care spune că promovarea proiectului se impune ca urmare a transmiterii 

de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a avizului favorabil pentru 

propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea acestora pentru tineri, în blocul de locuinţe construit 

prin A.N.L., pe str. Ecaterina Teodoroiu. 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.45/26 aprilie 2012 s-a completat prin introducerea 

unui nou criteriu, nr.4, prin care se precizează modul în care se repartizează 

locuinţele din fondul locativ de stat, ţinându-se cont atât de locuinţele libere aflate 

în fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor 

obiective de investiţii aprobate. 

Dl.Arghir se adresează d-lui primar, spunând că, criteriile să fie făcute 

publice în ziarul local, pentru că există tineri care îşi doresc o locuinţă, dar nu au 

cunoștință de toate detaliile necesare. 

De asemenea, întreabă câte locuinţe sunt în bloc. 

Răspunde dl.primar spunând că sunt 20 locuinţe în primul tronson, dar vor 

mai fi încă 20 locuinţe în tronsonul 2. 

Antevorbitorul întreabă câte cereri sunt. 

Răspunde d-na Buda Otilia – consilier în cadrul Compartimentului 

îndrumare asociaţii de proprietari care spune că, deocamdată sunt cereri de intenţie, 

aprox. 20, urmând ca după prima şedinţă de comisie când se vor stabili 

documentele necesare pentru dosar, să se facă publică perioada depunerii dosarelor 

şi la ce compartiment se vor depune. 
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Dl.primar spune că se va publica hotărârea adoptată în ziarul „Info 

Câmpina”, speră să existe cât mai multe solicitări şi să se aleagă persoanele cele 

mai îndreptăţite. 

Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune 

la vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi (15 pentru). 

Dl.Nistor se referă la faptul că dl.Tudor nu a participat la şedinţă, fapt pentru 

care nu a fost introdus în proiectul ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor terenuri 

(3 terenuri). Inventarierea era necesară pentru cadastru. 

Dl.Nistor întreabă dacă acest proiect de hotărâre se mai poate discuta. 

Răspunsul d-lui secretar este negativ, spunând că s-a aprobat proiectul 

ordinii de zi. 

Antevorbitorul aduce la cunoştinţă Consiliului local că a participat la o 

discuţie cu dl.profesor Mehedinţi care are cabinetul la Poiana Câmpina şi urmează 

să fie evacuat. 

În perioada următoare va fi somat să evacueze spaţiul pe care îl deţine în 

fostul spital din Poiana. 

Doreşte ca într-o viitoare şedinţă a Consiliului local să se încerce să se 

acorde sprijin, pentru a i se atribui un spaţiu în municipiul Câmpina. Sunt 50 de 

angajaţi - cadre medicale şi aprox.200 persoane care sunt tratate zilnic. 

Dl.Piţigoi spune că este un centru de excelenţă privind recuperarea în 

România, iar Câmpina are datoria să-l susţină prin atribuirea unui spaţiu pentru 

desfăşurarea activităţii. 

Dl.primar mulţumeşte Consiliului local pentru activitate, acesta fiind al 4-lea 

Consiliu local cu care a lucrat de când a intrat în administraţie, recunoscând că 

activitatea acestui consiliu a fost cea mai bună. Domnii consilieri au fost 

constructivi, nu s-a ţinut cont de coloratura politică a celor care au propus proiecte 

de hotărâre. 

Dl.Piţigoi mulţumeşte în numele domnilor consilieri pentru sprijinul acordat 

de către aparatul primarului şi nu în ultimul rând cetăţenilor pentru încrederea 

acordată. 

Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, şedinţa a luat sfârşit. 

 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 

 
          Preşedinte de şedinţă,                                            Secretarul municipiului 

                  Consilier,                 Câmpina, 

        dl. Piţigoi Ioan - Adrian                                         jr.Moldoveanu Paul  

                             

 

 

                            Întocmit, 

                    ec.Bălan Lavinia 

             

  Iordache Gabriela 
 

 

 

edit.I.G. 


