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       PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 Incheiat azi, 31 IANUARIE 2017  in sedinta ORDINARA a Consiliului Local 

Fagaras, sedinta convocata in conformitate cu prevederile art.39, alin.(1) si (3), cu respectarea 

prevederilor alin.(5) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, modificata si completata. 

 

 Sedinta  a avut loc in sala de sedinte a Primariei Fagaras, incepand cu orele 18:00. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Gabor Constantin Aurelian: anunta ca sedinta este 

legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: dl.Cirje Catalin si dl.Popa Ovidiu. 

  

Participa:reprezentanti ai mass-media locala. 

 

Din partea primariei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont 

Dan-Valentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, d-na Elena Tanase-Evidenta patrimoniu. 
 

 Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al sedintei ORDINARE al Consiliului 

Local Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2016. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al sedintei EXTRAORDINARE al 

Consiliului Local Fagaras din data de 9 IANUARIE 2017. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:”Deoarece, pe langa mama cu ordinea de zi se mai afla inca o 

mapa suplimentara cu niste subiecte ce nu s-au dezbatut in comisiiile de specialitate, as 

propune ca si aceste subiecte suplimentare sa fie discutate in doua comisii (economica si 
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juridica). Asadar, intrerupem putin aceasta sedinta pentru a se desfasura cele doua comisii de 

specialitate.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

 Dupa desfasurarea celor doua comisii, se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 (Intre timp, au sosit in sala si dl.Cirje Catalin si dl.Popa Ovidiu, fiind prezenti 19 

consilieri). 

 

 Domnul presedinte:Prezinta si supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dupa 

cum urmeaza: 

 

 1.Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de 

Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, al Consiliului de Administrație la S.C. 

NITROPARC S.R.L. Făgăraș, precum și Consiliului de Administrație la S.C. PIEȚE 

TÂRGURI și OBOARE S.R.L. Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv, a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Integrată a Făgărașului, ca urmare a retragerii unui membru fondator. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a 

HCL.nr.185/22.12.2016 cu referire la modificarea și completarea  Anexei nr.1 a HCL.nr 

54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la 

plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe 

locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele 

fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale, asociațiile familiale, care au 

calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăraș.(Varianta 1). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

4.Proiect de hotărâre privind prorogarea unor termene ținând cont de prevederile 

HCL.nr.185/22.12.2016, cu referire la modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCL.nr 

54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la 

plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe 

locale, și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, 
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persoanele juridice, întreprinderile individuale, asociațiile familiale, precum și de asociațiile și 

fundațiile legal constituite, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului 

Făgăra. (Varianta 2). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

5.Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a facilităților pentru medicii care 

își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

6.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.nr.177/22.12.2016 pentru vânzarea 

locuinței situate în Făgăraș, str. Luncii, nr.2, în baza Legii nr.85/1992 republicată, precum și a 

Decretului-Lege nr.61/1990. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

7.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Plopului, bl.6, 

cam.119, construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr.85/1992 republicată, precum 

și a Decretului-Lege nr.61/1990. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

8.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil - Apartament 

2, proprietatea Statului Român, având Au 54,6 mp., situat în Făgăraș, str.Doamna Stanca, 

nr.4, identic cu cel înscris în CF.nr.101632 Făgăraș, C1-U3 cu nr.top.2209/2,210/2. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuințe 

pentru tineri și actele justificative. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

10.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. 

(FEBRUARIE 2017). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:”La punctul “Suplimentare” avem urmatoarele proiecte de 

hotarari: 

 

1.Proiect de hotărâre privind reluarea desfășurarii procedurii de selecție prealabilă a 

candidaților pentru Consiliul de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, în sensul 

implementării guvernanței corporative. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind inițierea și desfășurarea procedurii de selecție prealabilă 

a candidaților pentru Consiliul de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, în 

sensul implementării guvernanței corporative. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind inițierea și desfășurarea procedurii de selecție prealabilă 

a candidaților pentru Consiliul de Administrație la S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE 

S.R.L. Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

4.Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului 

Făgăraș, a Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș și a Casei Municipale de 

Cultură Făgăraș pe de-o parte, cu S.C.Monocord Agency S.R.L., pe de altă parte, în vederea 

organizării și desfășurării evenimentului "MURMUR FESTIVAL" în perioada 28-30 iulie 

2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

Se trece la discutarea ordinii de zi. 

  

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 

prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. 

Făgăraș, al Consiliului de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, precum și 

Consiliului de Administrație la S.C. PIEȚE TÂRGURI și OBOARE S.R.L. Făgăraș.” 

 

 Domnul Manduc:”Avand in vedere ca este vorba de trei societati distincte, v-as ruga 

sa supuneti la vot pe articole.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-19 

voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot Art.1 si se aproba cu 18 voturi pentru si o 

abtinere:dl.Manduc Sorin. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot Art.2 si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot Art.3 si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se 

aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Manduc Sorin, adoptandu-se Hotararea 

nr.4/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea Actului constitutiv, a Statutului Asociației de Dezvoltare Integrată a 

Făgărașului, ca urmare a retragerii unui membru fondator.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.5/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCL.nr.185/22.12.2016 cu referire la 

modificarea și completarea  Anexei nr.1 a HCL.nr 54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei 

de ajutor de minimis, reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente 

obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de 

plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, 

întreprinderile individuale, asociațiile familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului 

local al Municipiului Făgăraș.(Varianta 1).” 

 

 Domnul Malene:”In urma unor discutii avute cu d-soara secretar, as dori sa imi retrag 

ca initiator al acestui punct de pe ordinea de zi, acest proiect de hotarare (Varianta1). Intre 

timp, s-a gasit o varianta mai simpla (Varianta 2) realizata de d-soara secretar si ca atare, imi 

retrag aceasta Varianta 1 a mea .” 
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 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl,Malene si se aproba in unanimitate-

19 consilieri prezenti. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind prorogarea unor termene ținând cont de prevederile HCL.nr.185/22.12.2016, cu 

referire la modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCL.nr 54/31.03.2016 pentru aprobarea 

schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor de întârziere 

aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, și alte obligații de plată 

datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, 

întreprinderile individuale, asociațiile familiale, precum și de asociațiile și fundațiile legal 

constituite, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăra. 

(Varianta 2).”  

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.6/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modalitatea de acordare a facilităților pentru medicii care își desfășoară activitatea în 

cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș.” 

 

 Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare astept propuneri de membrii, fiind 

nevoie de vot secret.” 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. D-na Motoc Carla 

2. D-na Suteu Marilena 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU. 

 

 Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:”In urma votului secret, avem: 

 

1. D-na Motoc Carla = 18 voturi pentru 

2. D-na Suteu Marilena = 18 voturi pentru si un vot anulat 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se 

aproba in unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.7/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind revocarea HCL.nr.177/22.12.2016 pentru vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 

Luncii, nr.2, în baza Legii nr.85/1992 republicată, precum și a Decretului-Lege nr.61/1990.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.8/31.01.2017. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Plopului, bl.6, cam.119, construite din 

fondurile statului, în condițiile Legii nr.85/1992 republicată, precum și a Decretului-Lege 

nr.61/1990.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.9/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil - Apartament 2, proprietatea Statului 

Român, având Au 54,6 mp., situat în Făgăraș, str.Doamna Stanca, nr.4, identic cu cel înscris 

în CF.nr.101632 Făgăraș, C1-U3 cu nr.top.2209/2,210/2.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.10/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuințe pentru tineri și actele 

justificative.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.11/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (FEBRUARIE 2017).” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere: dl.Lup Lucian (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.12/31.01.2017. 
 

 Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de la „Suplimentare”:” Proiect de 

hotărâre privind reluarea desfășurarii procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru 

Consiliul de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, în sensul implementării 

guvernanței corporative.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere: dl.Manduc Sorin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.13/31.01.2017. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind inițierea și desfășurarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru 

Consiliul de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, în sensul implementării 

guvernanței corporative.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.14/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind inițierea și desfășurarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru 

Consiliul de Administrație la S.C. PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE S.R.L. Făgăraș, în sensul 

implementării guvernanței corporative.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.15/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș, a Muzeului Țării 

Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș și a Casei Municipale de Cultură Făgăraș pe de-o parte, 

cu S.C.Monocord Agency S.R.L., pe de altă parte, în vederea organizării și desfășurării 

evenimentului "MURMUR FESTIVAL" în perioada 28-30 iulie 2017.”  

 

 Domnul Manduc:”Ca si membru al comisiei de cultura din cadrul Consiliului Local 

Fagaras, vreau sa precizez ca Cetatea Fagarasului a crescut pas cu pas.Eu consider ca 

festivalul de muzica electronica nu este potrivit pentru ansamblul arhitectural al Cetatii 

Fagarasului, asa incat propun sa nu acceptam organizarea unui festival de muzica electronica 

in Cetatea Fagarasului. Am discutat aceste aspect si cu ceilalti membri ai comisiei de 

cultura.Anul trecut am sustinut un festival de film acolo, de muzica folk si muzica clasica, 

deci la un anumit nivel.” 

 

 Domnul Mazilu:”Eu sunt de acord cu tot felul de evenimente in folosul acestui oras, 

insa cred ca ne lipsesc niste elemente ca sa putem lua decizii in acest sens.” 

 

 Domnul primar:”Daca ne uitam in contractul de asociere, putem vedea ce obligatii 

are aceasta societate. La punctul 7.3. sunt explicate toate elementele de care vorbiti.Nu trebuie 

sa respingem aceste idei care nu cred ca ar face ceva rau orasului. Nu este un eveniment care 

sa nu faca cinste Cetatii Fagarasului. Este o promovare si de a atrage turisti in Tara 

Fagarasului, creand evenimente si folosindu-ne de obiectivele pe care vrem sa le punem in 

valoare.” 

 

 Domnul Negrila:”Orice activitate care incearca sa devina viabila, poate fi binevenita, 

indiferent daca este sau nu la Cetatea Fagarasului.” 

 

 Domnul Mazilu:”Propunerea mea era sa discutam acest proiect de hotarare in comisia 

de cultura mai intai, in rest, eu sunt deschis pentru evenimente.” 
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 Domnul primar:”Acest proiect, daca noi nu-l promovam astazi, biletele se vand si 

online. A venit aceasta propunere pe ultima suta de metri, am avut discutii cu persoana care se 

ocupa de asa ceva si m-a convins ca trebuie sa introducem cat mai repede pe ordinea de zi 

pentru a stii sigur daca facem acest parteneriat pentru ca ei au nevoie sa vanda biletele si 

online, mentionandu-se la Cap.9 faptul ca 20% din biletele vandute revin Municipiului 

Fagaras si atunci, cu cat are vanzarea mai multor bilete, cu atat procentul este mai mare ca 

venit si daca vreiti sa-l amanam pentru inca o luna de zile, acea persoana nu stiu daca va mai 

dori sa faca acest festival. Repet, nu este un festival care sa nu faca cinste Cetatii 

Fagarasului.” 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 

voturi pentru, 2 impotriva-dl.Gabor Constantin si dl.Manduc Sorin si o abtinere-dl.Mazilu 

Alexandru (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte:”La Art.5 al acestui proiect de hotarare trebuie sa desemnam doua 

persoane din cadrul Consiliului local care sa faca parte din aceasta asociatie, fiind nevoie de 

vot secret.” 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. d-na Elena Bajenaru 

2. d-na Diana Gribincea Popa 

 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU. 

 

 Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:”In urma votului secret, avem: 

 

1. d-na Elena Bajenaru = 19 voturi pentru 

3. d-na Diana Gribincea Popa = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

 

(Intre timp, a plecat din sala dl.Cirje Catalin, fiind prezenti 18 consilieri). 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se 

aproba in unanimitate-18 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.16/31.01.2017. 

 

Domnul presedinte: Multumeste pentru participare participare şi declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare. 

 

     

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR 

GABOR CONSTANTIN AURELIAN             LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

PJ/PJ. 
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