AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului ,,Creare/modernizare locuri de joacă pentru
copii și spații verzi în Municipiul Târgoviște” – SMIS 134205 și a
cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat
în urma etapei de evaluare și selecție

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
aprilie, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13259/16.04.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13260/16.04.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei
lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate,
cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului MDRAP nr. 2953/2019 pentru aprobarea Ghidului
solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte
POR/2019/9/9.1/1/7
REGIUNI,
POR/2019/9/9.1/
BI
și
POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea

de investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
(D.L.R.C.);
▪ Cererea de finantare pentru proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca
pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste” – cod SMIS 134205;
▪ Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5831 / 29.03.2021 transmisa de Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE :
ART.1. Se aprobă proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru
copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste” în vederea finanțării acestuia în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9,
Prioritatea
de
investitii
9.1,
Număr
apel
de
proiecte:
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Creare/modernizare locuri de
joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste” in cuantum de
343.647,33 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 242.423,47 lei
(inclusiv TVA) si valoarea totala neeligibila 101.223,86 lei (inclusiv TVA).
ART.3. Se aprobă contributia proprie a Municipiului Targoviste in cuantum de
106.072,33 lei, însumând 4.848,47 lei (2,00% din valoarea eligibilă a
proiectului), respectiv 101.223,86 lei (valoarea totala neeligibila).
ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii
si spatii verzi in Municipiul Targoviste” pentru implementarea proiectului în
condiții optime se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.
ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
ART.6. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian STAN, Primar al
Municipiului Târgoviste, cu domiciliul in Str. Mihai Popescu, nr. 5, bl. 29D, et.
2, ap. 10, Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, si legitimat cu cartea de
identitate seria DD nr. 816541. eliberata de SPCLEP Targoviste, CNP

1781011151784, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în
numele Municipiului Targoviste.
ART. 7 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
ART 8. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul
Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Directia
Economica si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.
ART.9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe siteul propriu al Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Direcția Managementul Proiectelor
Direcția Economică
Biroul Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită depunere
raport de specialitate
16.04.2021
X
X
X

X

X

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
NR. _______________/DOS V A/____________
APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
a proiectului
,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul
Targoviste,, – SMIS 134205 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție
Proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii
verzi in Municipiul Targoviste,, este cuprins in lista de investitii ce vor fi finantate in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020.
Obiectivul principal al proiectului mentionat mai sus este acela de a
raspunde nevoilor numărului foarte mare de copii cu privire la lipsa locurilor de joacă amenajate si
diminuarea sau chiar eliminarea situatiilor in care copiii petrec cea mai mare parte a timpului in locuri
improprii, neamenajate. Prezentul proiect este o cale viabila prin care se raspunde cererilor locuitorilor
care manifesta un interes deosebit pentru locurile de recreere, dar in acelasi timp vine in intampinarea
unei prevederi a Uniunii Europene referitoare la suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor.
Potrivit Scrisorii de finalizare a etapei ETF nr. 5831 / 29.03.2021 emisa de
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru proiectul ,,Creare/modernizare locuri de
joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste,, a fost finalizata faza de evaluare tehnica
si financiara.
Pentru etapa de precontractare este necesara transmiterea documentelor obligatorii – asa cum rezulta
din Anexa nr. 1-9.1 din Ghidul Solicitantului aplicabil pentru Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii
9.1 in termen de maxim 30 zile calendaristice, printre care si Hotararea Consiliului Local de aprobare
a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma
etapei de verificare.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii
initierii unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea proiectului ,,Creare/modernizare locuri
de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste,,– SMIS 134205 si a cheltuielilor
aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. .............................../DOS V A/.....................

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște,
Jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea proiectului ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii
verzi in Municipiul Targoviste,, si a cheltuielilor aferente proiectului, in conformitate cu ultima
forma a bugetului actualizat rezultat in urma etapei de evaluare si selectie in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale
a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 Dezvoltare locala
plasata sub responsabilitatea comunitatii (D.L.R.C.).
Apelul de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
Cod apel: POR/722/9/1
Cod proiect: 134205
1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre
Primarul Municipiului Targoviste - Jr. Daniel-Cristian STAN
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre
Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
Proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul
Targoviste,, este cuprins in lista de investitii ce vor fi finantate in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020.
Obiectivul general al POR 2014 - 2020 il constituie cresterea competitivitatii economice si
imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii
mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare
sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul
lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
Potrivit Scrisorii de finalizare a etapei ETF nr. 5831 / 29.03.2021 emisa de Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca
pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste,, a fost finalizata faza de evaluare tehnica
si financiara.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare
Proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul
Targoviste,, are in vedere sa raspunda cererilor locuitorilor care manifesta un interes deosebit

pentru locurile de recreere ale celor mici si pentru spatiile publice urbane moderne, apropiate de
standardele europene. Modernizarea spatiilor publice urbane reprezinta un obiectiv realizabil prin
asigurarea unei infrastructuri urbane moderne si durabile. Obiectivul principal al proiectului
mentionat mai sus este acela de a raspunde nevoilor numărului foarte mare de copii cu privire la
lipsa locurilor de joacă amenajate si diminuarea sau chiar eliminarea situatiilor in care copiii petrec
cea mai mare parte a timpului in locuri improprii, neamenajate.
Prezentul proiect este o cale viabila prin care se raspunde cererilor locuitorilor care manifesta
un interes deosebit pentru locurile de recreere, dar in acelasi timp vine in intampinarea unei
prevederi a Uniunii Europene referitoare la suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor.
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Conform Ghidului Conditii Specifice pentru elaborarea si depunerea Strategiilor de
Dezvoltare Locala – Etapa a II-a a mecanismului DLRC (DEZVOLTARE LOCALĂ SUB
RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII), elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL)
GAL Targovistea Egalitatii de Sanse a fost realizata, cu respectarea urmatoarelor conditii impuse:
• Alocarea financiara maxima/SDL - maxim 7.000.000 euro;
• Interventiile de tip POCU trebuie sa reprezinte min 30% din valoarea totala a SDL;
• Alocarea financiara pe tipuri de interventii se prioritizeaza in functie de nevoile identificate la
nivelul SDL;
Astfel, in cadrul SDL GAL Targovistea Egalitatii de Sanse s-a solicitat la finantare valoarea
maxima permisa de Finantator, respectiv suma de 7.000.000 euro, iar distributia intre tipurile de
interventii s-a facut astfel:
• POCU: 30,57%, respectiv: 2.140.000 euro;
• POR: 69,43%, respectiv 4.860.000 euro.
Aplicand metode sociologice impuse prin Ghidul Solicitantului, in cadrul SDL au fost
identificate nevoile reale la nivelul Municipiului Targoviste in functie de care s-au alocat resursele
financiare disponibile prin strategie, 4.860.000 euro, conform Planului financiar – anexa a SDL,
dupa cum urmeaza:
Masura 1 – Modernizarea infrastructurii rutiere – 210.000 euro;
Masura 2 – Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate – 50.000 euro;
Masura 3 – Dezvoltarea infrastructurii de locuinte – 1.000.000 euro;
Masura 5 – Sprijinirea initiativelor antreprenoriale – 600.000 euro;
Masura 6 – Dezvoltarea capacitatii unitatilor de invatamant anteprescolar, prescolar, pentru
dezvoltarea si diversificarea serviciilor diferite – 2.500.000 euro;
Masura 10 – Cresterea capacitatii centrelor sociale si dezvoltarea serviciilor oferite la nivelul
acestora – 500.000 euro.
Municipiul Targoviste a aplicat propuneri de investitii, in calitate de Beneficiar eligibil pe
urmatoarele masuri:
Masura 1 – Modernizarea infrastructurii rutiere – „Reabilitare si modernizare strazi ZUM 1 –
Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului” – suma eligibila 210.000 euro;
Masura 2 – Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate –,,Creare/modernizare
locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste” - suma eligibila 50.000 euro;
Masura 3 – Dezvoltarea infrastructurii de locuinte –”Construire locuinte sociale in Municipiul
Targoviste, judet Dambovita”- suma eligibila 1.000.000 euro;

•

Masura 6 – Dezvoltarea capacitatii unitatilor de invatamant anteprescolar, prescolar, pentru
dezvoltarea si diversificarea serviciilor diferite – „Realizare și dotare Grădiniță cu Program
Prelungit - Str. General I. E. Florescu din Municipiul Târgoviște” si “Infiintare si dotare cresa –
strada G-ral I. E. Florescu, nr. 8A din Municipiul Targoviste” - suma eligibila cate 1.000.000
euro.
Prin Hotararile Consiliului Local nr. 231, 232, 233/30.05.2019 s-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici dupa actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Creare/modernizare
locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste,, in care sunt cuprinse
urmatoarele capacitati tehnice:

,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii – Aleea Grivita, langa blocul de locuinte
sociale nr. 1,,
INDICATORI TEHNICI:
CAPACITĂŢI TEHNICE:
Suprafata imprejmuita = 166 mp
Lungime imprejmuire = 62 ml
Suprafata de protectie = 104 mp
DOTARI:
Leagan dublu = 1 buc
Tobogan cu un turn = 1 buc
Balansoar = 1 buc
Aparat de joaca pe arc = 2 buc
,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii – str. G-RAL I.E.Florescu, langa blocul
de locuinte sociale nr. 6 "
INDICATORI TEHNICI:
CAPACITĂŢI TEHNICE:
Suprafata imprejmuita = 187 mp
Lungime imprejmuire = 55 ml
Suprafata de protectie = 115 mp
DOTARI:
Leagan dublu = 1 buc
Tobogan cu un turn = 1 buc
Balansoar = 1 buc
Aparat de joaca pe arc = 2 buc
Banci monopicior = 2 buc
Cos de gunoi = 1 buc
,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel "
INDICATORI TEHNICI:

CAPACITĂŢI TEHNICE:
Suprafata imprejmuita reabilitata = 241 mp
Lungime imprejmuire reabilitata = 68 ml
Suprafata de protectie = 81 mp
Alee pietonala = 34 mp
Spatiu verde = 61 mp
Borduri = 37 m
DOTARI:
Tobogan cu un turn = 1 buc
Balansoar = 1 buc
Aparat de joaca pe arc = 2 buc
Banci monopicior = 3 buc
Cosuri de gunoi = 2 buc
Prin HCL nr. 455/19.12.2019 a fost modificat HCL nr. 124/28.02.2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Creare/
modernizare spatii verzi- Str. Laminorului din Municipiul targoviste, Jud. Dambovita” si au fost
aprobati urmatorii indicatori tehnico- economici:
Capacitati:
Suprafata gazonare = 321mp;
Suprafata rasaduri flori = 10 mp;
Arbori si arbusti plantati = 30buc.;
Suprafata trotuare = 26 mp;
Banci = 7 buc;
Cosuri gunoi = 6 buc.
Prin HCL nr. 456/19.12.2019 a fost modificat HCL nr. 125/28.02.2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Creare/
modernizare spatii verzi- Str. George Cair din Municipiul targoviste, Jud. Dambovita” si au fost
aprobati urmatorii indicatori tehnico- economici:
Capacitati:
Suprafata gazonare = 467 mp;
Suprafata rasaduri flori = 0 mp;
Arbori si arbusti plantati = 30 buc.;
Suprafata trotuare = 0 mp;
Banci = 8 buc;
Cosuri gunoi = 8 buc.
Pentru etapa de precontractare este necesara transmiterea documentelor obligatorii – asa cum
rezulta din Anexa nr. 1-9.1 din Ghidul Solicitantului aplicabil pentru Axa prioritara 9, Prioritatea
de investitii 9.1 in termen de maxim 30 zile calendaristice, printre care si Hotararea Consiliului
Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a
bugetului rezultat in urma etapei de verificare.

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre:
• Cererea de finantare pentru proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii
si spatii verzi in Municipiul Targoviste,, – cod SMIS 134205;
• Scrisoare de finalizare a etapei ETF nr. 5831 / 29.03.2021 transmisa de Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
6. Baza legală a proiectului de hotărâre
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile ulterioare;
• Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

• ORDINUL MDRAP nr. 2953 din 22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii
specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/ 7REGIUNI,
POR/2019/9/9.1/BI si POR/2019/9/9.1/1/ Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii
economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (D.L.R.C.);

• Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
• Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ.

7. Propunerea compartimentului de specialitate
In conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de verificare si a Cererii
de finantare aferenta proiectului ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii
verzi in Municipiul Targoviste,, propunem initierea unei Hotarari de Consiliu Local prin care:
ART.1. Se aprobă proiectul ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi
in Municipiul Targoviste,, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Număr apel de proiecte:
POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru
copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste,, in cuantum de 343.647,33 lei (inclusiv TVA), din
care valoare totala eligibila 242.423,47 lei (inclusiv TVA) si valoarea totala neeligibila 101.223,86
lei (inclusiv TVA).
ART.3. Se aprobă contributia proprie a Municipiului Targoviste in cuantum de 106.072,33 lei,
însumând 4.848,47 lei (2,00% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv 101.223,86 lei
(valoarea totala neeligibila).
ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
,,Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul Targoviste,,
pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local al
Municipiului Targoviste.

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART.6. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian STAN, Primar al Municipiului Târgoviste, să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.
ART.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul
Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.
ART.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al
Municipiului Târgovişte.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare
• asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii;
• desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, standardelor şi
reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la alinierea standardelor Comunităţii Europene.
9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii
economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 –
Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (D.L.R.C.), Buget de stat si Buget
local.
Semnatura iniţiatorilor
VICEPRIMAR
Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Dr. Silviana Ecaterina Marin

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Jr. Ciprian STANESCU

BIROUL.CONT. JURIDIC
Jr. Adrian MOCANU/Jr.Elena MUDAVA

Intocmit,
Ec. Iancu Madalina

