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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BICAZ 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de  

27.02. 2020 orele 15,00 
 
 
 
         Consiliul local al oraşului Bicaz s-a întrunit în şedinţă  ordinară, azi 27.02.2020, în  
sala de şedinţe de la blocul ANL, fiind convocat prin  dispoziţia Primarului nr. 17 din 
23.01.2020, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul privat al oraşului 
Bicaz a suprafeței de 10 m.p. teren. 
 2.  Proiect de hotărâre privind marcarea, exploatarea şi atribuirea gratuită a unei 
cantităţi de material lemnos către Parohia Izvoru Alb.  
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării materialului lemnos din Partida  
nr. 10293, în vederea atribuirii acestuia către populaţie. 
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea, din domeniul public, în domeniul privat al 
oraşului Bicaz, a unor bunuri – mijloace fixe, date în concesiune ca bunuri de retur, 
Companiei Judeţene Apa Serv SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casării 
acestora. 
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea vânzării  
unei suprafețe de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz. 
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea vânzării  
unei suprafețe de 20 m.p. teren, din domeniul privat al oraşului Bicaz. 
 7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea vânzării  
unei suprafețe de 53 m.p. teren, din domeniul privat al oraşului Bicaz. 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare dintre 
Consiliul local al oraşului Bicaz şi Căminul de bătrâni ,,LA COCA’’ din Bicaz judeţul Neamţ, 
având ca obiect acordarea de servicii, îngrijire şi asistenţă în regim rezidenţial pentru 
persoane vârstnice dependente. 
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea, din domeniul public, în domeniul privat al 
oraşului Bicaz, a unor construcţii, în scopul scoaterii din functiune, casării şi demolării 
acestora. 
 10. Proiect de hotărâre privind aproborea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraș Bicaz. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii de stimulente financiare lunare 
directorului general interimar si managerului Spitalului orășenesc ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’ 
Bicaz. 
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea 
suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial 
prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro. 

http://www.e-scim.ro/
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 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a contractelor de 
închiriere pentru unele locuinţe  ANL din oraşul Bicaz, precum și stabilirea cuantumului 
chiriei. 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii, în două loturi, a unui teren din 
domeniul privat al oraşului Bicaz. 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Bicaz 
pe trimestrul al IV-lea al anului 2019. 
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 14 din 
30.01.2020 privind aprobarea unor reguli referitoare la desfășurarea serviciului de 
salubrizare pe raza UA.T Bicaz. 
        17. Proiect de hotărâre privind însuşirea unui raport de evaluare şi aprobarea 
închirierii directe a unei suprafeţe de teren din domeniul privat al oraşului Bicaz, precum și 
transmiterea acordului pentru subtraversarea unei căi de acces și realizarea investiţiei 
,,Înfiinţarea Fermei Piscicole Păstrăvăriile Ceahlăului’’. 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 
PUBLISERV BICAZ SRL, pentru anul 2020, estimări pentru anii 2021, 2022. 
 19. Întrebări, interpelări! 
 Sunt prezenţi 11 din cei 15 consilieri aleşi, absenți motivat fiind domnii consilieri 
Apostolescu Dumitru Daniel, Florea Constantin, Mătasă Iulian Traian, Zafton Dumitru 
Cristian.  
 Este prezentă doamna Gabriela Hanganu, reprezentanta firmei Goodwill Consulting 
consultant de bussines,  invitată la ședința Consiliului Local de către domnul Matei Neculai 
Victor-consilier local, să prezinte câteva idei despre proiectele nerambursabile, în programul 
POR 31A Clădiri Rezidențiale, proiecte ce se vor depune începând cu data de  16.03.2020, 
până la data de 16.07.2020. Un proiect începând de la 100 mii euro și poate ajunge până la 
maxim 5 milioane de euro. Într-un proiect, Unitatea Administrativ-Teritorială, trebuie să 
asigure resursele financiare până la 40% din total, (25% trebuie sa achite Asociatia de 
Proprietari). 
 Avand in vedere proiectul în ceea ce privește eficiența eneregetică pentru cladirile 
rezidentiale respectiv anveloparea blocurilor, este vorba de fapt despre cresterea eficientei 
energetice si anume de auditul energetic initial si cel final. Trebuie să existe un acord cu 
asociațiile de proprietari prin care 2/3 din proprietari să-și dea acordul scris, pentru 
anvelopare. In ceea ce priveste persoanele juridice isi vor face anveloparea din sursele 
proprii. 
 Domnul primar afirmă că sunt proiecte pentru 14 blocuri, însă nu s-au putut accesa 
respectivele proiecte.  
 Domnul viceprimar Butnaru Nicu, susține că la prima lansare era foarte greu de 
accesat aceste proiecte.  
 Domnul primar afirmă că din Regiunea Nord-Est doar Primăria din Botoșani a hotărât 
să-și asume reabilitarea clădirilor în numele proprietarilor, printr-un HCL, iar când a venit 
Curtea de Conturi, respectiva instituție a fost somată să dea banii înapoi. Domnul Matei 
Victor intervine și afirmă că unii locatari nu doresc să semneze și să-și dea acordul pentru 
anveloparea clădirilor, iar blocurile au o multitudine de culori. 
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 Domnul Istrate intreaba cum au reusit celelalte comunitati care au castigat proiecte 
de genul, iar doamna consultant ii raspunde ca au respectat aceleasi conditii din proiect. 
  
 
 Domnul Butnaru susține că mai întâi trebuie să se constate dacă îndeplinim condiția 
de eligibilitate, ex: acordul pentru reabilitare a 2/3 dintre proprietarii care intră într-un proiect.   
Tot domnul viceprimar întreabă dacă reprezentanții firmei Good Weel Consulting, au 
acordat consultanță cuiva, iar doamna Hanganu îi răspunde că au acordat consultanță 
Primăriei Bihor.  
 Domnul Primar afirmă că Municipiile reședintă de județ au finațare de la guvernul 
Romaniei, iar restul UAT-urilor pot accesa cu finantare pe proiecte europene.    
 Domnul Oprea intervine cu mențiunea că sub nici o formă Consiliul Local nu trebuie 
să fie refractar vis-à-vis de reabilitarea termică, însă sunt și apartamente nelocuite și restul 
cu pensionari care nu-și permit să achite partea lor privind reabilitarea.  
 Domnul Butnaru afirmă că nu s-a putut demonstra anul de punere in functiune a 
blocurilor, iar la un moment dat nu s-au găsit actele de proprietate ale blocurilor din 1950 
până în 1990, nici macar la Bacau. 
 Domnul Primar întreabă: ,,Dacă din 10 blocuri, 8 îndeplinesc criteriile de eligibilitate 
și acordul celor 2/3 proprietari, iar din celelalte două care rămân, nu sunt de acord ce se 
întâmplă?’’  
 Domnul Matei vine cu ideea ca să fie anvelopate măcar blocurile din centrul orașului, 
iar fațada de la blocul din centru să o facă proprietarul de la jocurile de noroc, printr o 
compensare cu rondul din fata, (ce se afla in domeniul public).  
 Doamna Hanganu își oferă ajutorul pentru consultanța referitoare la proiectul cu 
reabilitarea blocurilor, pe un numar de maxim 10 blocuri P+2. Tot dumneaei solicita un 
numar de telefon de la un reprezentant al primariei, ca si persoana de legatura pentru 
consultanta. 
 Incepe sedinta propriu zisa. 
 Doamna Pop-Răzbuc Adriana, secretar general interimar, întreabă pe domnii 
consilieri dacă au de făcut obiecţiuni la procesele verbale din 23.01.2020, 28.01.2020 și 
respectiv 30.01.2020.  
 Referitor la Procesul-verbal din data de 23.01.2020, doamna Pop-Răzbuc Adriana, 
întreabă pe domnii consilieri dacă au obiecțiuni, îl supune la vot, iar acesta  este aprobat cu 
9 voturi pentru şi 2 abţineri în persoanele domnilor Butnaru Nicu și Istrate Mihăiță.  
 În ceea ce privește procesul-verbal aferent ședinței din data de 28.01.2020, doamna 
secretar general  Pop-Răzbuc Adriana, întreabă pe domnii consilieri dacă au obiecțiuni de 
făcut, supunându-l la vot, fiind aprobat cu 9 voturi pentru și două abțineri, în persoanele 
domnilor consilieri Matei Neculai Victor și respectiv Mărăscu Claudiu.  
 De asemnea, supune la vot procesul verbal al şedintei ordinare din 30 ianuarie 2020, 
iar acesta este aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere (Matei Victor). 

După aprobarea celor trei procese-verbale, dosarele celor trei şedinţe sunt legate, 
numerotate şi sigilate, conform legii. 
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Dupa ce doamna secretar general, roaga pe domnii consilieri ca daca au un interes 
patrimonial cu privire la vreun proiect de hotarare, sa se abtina de la vot, potrivit art. 228 
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, domnul Bulai Daniel anunță 
că se abține la proiectul nr. 11. 

 În continuare, domnul primar prezintă ordinea de zi şi o supune aprobării Consiliului, 
iar aceasta este aprobată cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi, luandu-se act 
de abtinerea de la vot, la proiectul nr. 11 a domnului consilier Bulai. 
 Având în vedere că președintele de ședință a anunțat telefonic faptul că nu ajunge la 
timp pentru ședință, este necesară alegerea altui președinte de ședință.   
 Domnul Bulai îl propune pe domnul Ursu Viorel. Nemaifiind alte propuneri, domnul 
Ursu Viorel este ales președinte de ședință.  
Domnul Ursu Viorel, presedintele de sedintra nou ales, prezintă proiectul nr.1. 
       Cele 3 comisii de specialitate, acorda aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 
 Supus la vot.proiectul nr.1 este aprobat cu votul pentru al unanimitaţii consilierilor 
prezenţi. 
 Domnul preşdinte de şedinţă  prezintă proiectul nr. 2. 
       Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discuţii. 

Supus la vot, proiectul nr.2.este aprobat in unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.3. 

 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.Nu sunt discuţii. 
     Supus la vot, proiectul nr.3 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor 
prezenţi. 
 Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.4. 
 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Domnul Matei Neculai intreaba ca daca bunurile sunt ale Consiliului Judetean 
Neamt, din ce cauza se mai solicita acordul ConsiliuluiLocal, iar domnul primar ii raspunde 
ca nu intra in aceasta categorie si canalizarea din cauza asta firesc este ca proprietarul sa 
isi dea acordul. 

 Nu mai sunt discuţii. 
     Supus la vot, proiectul nr. 4 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor 
prezenţi. 
 Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.5. 
 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Doamna secretar general 
solicita consiliului local, ca fiind vorba de persoane trebuie sa voteze cu vot secret, dand 
citire articolului 139 alin.(6) din Codul Administrativ.  
In urma discuţiilor, membrii consiliului local hotarasc sa supuna la vot daca sa voteze prin 
vot deschis sau prin vot secret. Se inregistreaza 10 voturi si o abtinere in persoana 
domnului Matei, referitor la votul deschis. 
     Supus la vot, proiectul nr.5 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor 
prezenţi.  

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.6. 
 Cele 3 comisii de specialitate prezintă aviz favorabil. Nu sunt discutii. 
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Supus la vot, proiectul nr. 6 este aprobat cu votul pentru a 10 consilieri si o abtinere, in 
persoana domnului Matei Neculai, care-si motiveaza abtinerea,  prin identificarea tuturor 
terenurilor si intocmirea unui PUZ.  

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.7. Comisia economica, da aviz 
negativ, prin vocea domnului Butnaru care sugereaza sa se votezez cu vot secret.  

Comisia juridica da aviz favorabil, iar Comisia de cultura solicita discutii in plen.  
Domnul Istrate sustine ca dumnealui nu este de acord cu vanzarea, motivand ca 

terenul este in port iar valoarea lui este de 12 euro m.p., raportul de evaluare fiind 
subdimensionat si propune marirea pretului la 50 euro/m.p., ca si amendament. 

Intre timp intra in sala si domnul consilier Matasa Iulian Traian, inregistrandu-se 12 
consilieri prezenti la sedinta.  

Se supune la vot  amendamentul de 50 euro/m.p. care inregistreaza un nr de 4 
persoane cu vot pentru si anume: Matasa Iulian, Matei Neculai, Istrate Mihaita si Marascu 
Claudiu. 

Se supune la vot proiectul in forma lui initiala. Comisia de validare din care face 
parte doamna Popescu Maria Iulia si domnul Istrate Mihaita, (Domnul consilier Zafton 
Dumitru Cristian fiind absent), a numarat 8 voturi cu DA si 4 voturi cu NU. Prin urmare 
proiectul nr. 7 a fost respins. Se aduce in discutie problema alinierii comerciantilor din port.  

Domnul Butnaru afirma ca au fost identificati toti cei care nu erau aliniati. 
Se trece la proiectul nr. 8. Comisiile de specialitate prezintă aviz favorabil. Domnul Istrate 
intreaba din ce cauza sunt cereri din anii anteriori, la care doamna Oana Caia de Asistenta 
Sociala, prezenta si dumneaei lasedinta, ii raspunde ca s-au atasat cereri mai vechi, pentru 
un scurt istoric al persoanei in cauza, respective si anume, cetateanul Dusa.  
Supus la vot, proiectul nr.8 este aprobat cu votul pentru al unanimităţii consilierilor prezenţi.  

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.9. 
Comisiile economica si de cultura solicita discutii in plen iar comisia juridica da aviz 

favorabil.  
In urma discutiilor se supune la vot proiectul nr. 9,care este aprobat cu votul pentru 

al consilierilor prezenti (12-pentru).  
Domnul președinte de ședință prezintă proiectul nr.10. 

Comisiile prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii.  
Supus la vot, proiectul nr.10 este aprobat cu votul pentru, al unanumității consilierilor 

prezenți. 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.11. 
Comisiile prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii. Supus la vot proiectul nr.11, a 

inregistrat un numar de 11 voturi pentru si o abtinere in persoana domnului consilier Bulai 
Daniel. 

Domnul președinte de ședință prezintă proiectul nr.12.  
Comisiile prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii.  
Supus la vot proiectul nr.12 este aprobat cu votul pentru al unanimitatii consilierilor 

prezenti. 
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.13. 
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Comisiile prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii. Supus la vot proiectul nr.13, a 
inregistrat un numar de 12 voturi pentru. 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.14. Comisiile prezinta aviz 
favorabil. Nu sunt discutii.  

Supus la vot proiectul nr.14, este aprobat cu votul pentru al consilierilor prezenti (12-
pentru).  

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.15. 
Comisiile prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii.  
Supus la vot proiectul nr.15 este aprobat cu votul pentru al unanimitatii consilierilor 

prezenti.  
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.16. 
Comisiile juridica si economica prezinta prezinta aviz favorabil. Comisia de cultura 

solicita discutii in plen. 
 Supus la vot proiectul nr.16, a inregistrat un numar de 11 voturi pentru si o abtinere 

in persoana domnului consilier Matei Neculai.  
Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.17. 
Comisiile prezinta prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii. Supus la vot proiectul 

nr.17, este aprobat cu 11 voturi pentru si o abtinere in persoana domnului consilier Matei 
Neculai Victor.  

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă proiectul nr.18. 
Comisiile prezinta prezinta aviz favorabil. Nu sunt discutii. Supus la vot proiectul 

nr.18, este aprobat cu votul pentru al  celor 12 consilieri prezenti. 
Se trece la punctul nr. 19, de peordinea de zi, respectiv Intrebari, intrerpelari, la care 

se inscriu domnii consilieri: Matei Victor, Istrate Mihaita si domnul Oprea Dragomir. 
Domnul Matei solicita pentru a treia oara, HCL-ul prin care s-a aprobat marirea 

pretului la gunoi cu 1.20 bani, desi primise doua raspunsuri scrise legate de aceasta 
problema ridicata de dumnealui. 

Tot domnul Matei isi manifesta nemultumirea cu privire la ,,cornul si laptele’’pe care il 
primesc la scoala copii, sustinand ca de fapt cornul ,,are un gust de pamant’’, iar domnul 
primar intreaba de numele firmei care produce cornul  si respectiv laptele, pentru a ridica si 
dumnealui problema mai departe, in legatura cu aceste produse livrate copiilor in scoli. 

Acelasi domn consilier Matei Victor, sustine ca dumnealui nu a fost invitat la o 
discutie referitoare la plecarea de la spital a doamnei doctor Cretu. 

 Doamna Budaca ii raspunde ca doamna doctor Cretu a plecat de la spital din motive 
personale. 

Domnul primar afirma ca cea mai mare putere de decizie o are doar Consiliu de 
Administratie de la spital, care poate lua toate hotararile legate de aceasta unitate sanitara. 

Domnul Matei ridica o alta problema si anume cea legata de cazul de tuberculoza 
depistata la un copil in scoala.  

Domnul primar ii raspunde ca a fost depistat un caz de tuberculoza ganglionara. A 
fost informat Inspectoratul Scolar Judetean, DSP-ul, si a fost sesizata Primaria Orasului 
Bicaz.  
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Este vorba de o eleva din clasa a VII cu un caz de TBC Ganglionar, boala 
netransmisibila. Au fost transportati copii care au avut contact cu aceasta eleva, respectiv 
26 elevi care s-au deplasat la Piatra Neamt, pentru a fi testati radiologic. Domnul Primar a 
luat legatura cu reprezentantii Statiei Judetene de Ambulanta si a solicitat 2 ambulante 
prentru transportul elevilor la Piatra Neamt, la dispunerea DSP-ului, in zilele de 2 si 3 
martie. 

Domnul Matei afirma ca testarea trebuia sa se faca la nivel de institutie, deoarece si 
cadrele didactice au avut contact cu respectiva eleva. Tot dumnealui isi manifesta 
nemultumirea ca unuii copii au fost testate desi, sustine dansul, nu trebuia. 

Domnul Apopei, diriginte la acea clasa, explica faptul ca acei copii au fost testati in 
urma acordului parintilor.  

Domnul Matei insista, intreband din nou, ce masuri s-au luat in legatura cu acest 
caz. 

Domnul Apopei afirma ca masurile au fost luate de reprezentantii DSP-ului. 
Domnul primar afirma ca in relatiile cu Casa de Asigurari de Sanatate, se practica 

tarife din anul 2014.   
Domnul Oprea Dragomir afirma ca inca din anul 2016, reprezentantii Filialei 

Judetene Cultul Eroilor Regina Maria, l-au rugat sa fie presedintele Filialei Bicaz si dupa 
cum se stie, pe data de 20 martie se implinesc 200 de ani de la nasterea lui Alexandru Ioan 
Cuza, iar joi pe data de 19 martie se organizeaza o activitate deosebita la Centrul Militar 
Piatra-Neamt, dumnealui fiind invitat sa prezinte o expunere in acest sens si intreaba daca 
se poate organiza oasemenea activitate si in orasul Bicaz. 

Domnul primar ii raspunde ca la nivelul Consiliului Local Bicaz, exista o comisie de 
cultura, comisie din care domnul Oprea face parte si ca atare ar fi ideal ca cei din comisia 
de cultura sa vina cu propuneri in acest sens, domnia sa fiind intru totul de acord.  

Tot domnul primar afirma ca in acest an se implinesc 70 de ani din momentul in care 
au inceput lucrarile la construirea barajului de la Bicaz si 60 de ani de la declararea 
Bicazului ca oras. Anunta Consiliul Local ca dumnealui a avut o interventie la respectivul 
simpozion organizat cu ocazia implinirii  a celor 400 de ani pentru atestarea documentara a 
localitatii Bicaz, desi la acea vreme nu era in primarie.  

Domnul primar afirma ca ar fi cel mai bine ca in prima decada a lunii martie sa fie 
intocmite documentele necesare pentru aceasta actiune. Tot dumnealui sustine ca ar fi 
foarte bine ca anul acesta sa fie editata a doua editie a jurnalului ,, Orasului Marii dintre 
munti’’,- Anuarul, avand in vedere ca s-a editat prima editie, precum si faptul ca orasul Bicaz 
ar merita reeditarea monografiei, din punct de vedere continut si calitate, tinand cont de 
faptul ca UAT-urile din jur, au monografii foarte ample. 

Domnul Istrate Mihaita il roaga pe domnul primar sa trimita pe teren colegii de la 
politia locala pentru a avertiza persoanele detinatoare de autoutilitare ce transporta lemne si 
lasa noroi pe strada, pentru a curate strada. 

Tot domnul Istrate intreaba daca tot s-a aprobat proiectul nr 9, de unde se identifica 
sursa de finantare, la care domnul viceprimar ii raspunde ca pana in iunie se fac rectificari 
atat la primarie cat si la Publiserv Bicaz SRL. 
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Domnul Ursu Viorel solicita angajatii Publiserv-ului, sa faca putina curatenie in Secu 
si Izvorul Alb, iar domnul primar o roaga pe doamna Apopei Valentina  sa se puna de acord 
cu dumnealui pentru a rezolva aceasta problema. 

Tot domnul primar roaga colega de la Amenajare Teritoriu si anume pe doamna 
Nemteanu Albertina sa pregateasca toate documentele cadastrale pentru terenul de la 
blocurile noi ANL, deoarece proprietarii terenului respectiv vor sa il valorifice, (primaria a 
ocupat o suprafata de teren in acea zona). 

Domnul Istrate intreaba din ce cauza nu se construieste acolo sediu nou de primarie, 
iar domnul primar ii raspunde ca raman doar 600 m.p. acolo si este insuficient pentru un 
sediu nou de primarie, deoarece e nevoie si de parcare iar proprietarii nu vor sa vanda acel 
teren. 

Se declara sedinta inchisa. 
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
        Ursu Viorel                                           Pop-Răzbuc Adriana Marinela 
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