
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1330/21.01.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4708/20.08.2019 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 

Având în vedere adresa  nr. 24/19.01.2022 primită de la Asocierea S.C. ANTREPRIZA 
DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. & S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. & 
HYDROSTROY AD & S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și lit.d), alin (5), lit. l), din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art.I Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 265/19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe drumul județean DJ 242A”, astfel: 
         Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A” în cuantum 
de 44.796.422,33 lei (inclusiv TVA).” 
        Art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 831.432,66 lei (inclusiv 
TVA), reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum 
și valoarea neeligibilă în cuantum de 3.224.789,48 lei (inclusiv TVA) aferente implementării 
proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 242A”.  
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Art. II Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Galați nr. 265/19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 242A”, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre”. 
 

Art. III Direcția Programe, Direcția Tehnică și Direcția Economie și Finanțe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, vor răspunde de punerea în aplicare 
a prezentei hotărâri. 

 
        Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată UAT Comuna Rădești, UAT Orașul Berești, 
UAT Comuna Berești - Meria și UAT Comuna Cavadinești. 
   

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcu Eugenia/                                                                                                                                                                                             Director Executiv – 
Marcu Eugenia /                                                         Camelia Epure 
1 ex./19.01.2022                                                                                                                                                                                

Contrasemnează pentru legalitate 
 
 Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 

 

 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2022 
pag. nr. 3 

 
ANEXĂ 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2 

la Acordul de parteneriat nr. 28632/20.12.2017 
pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean 

DJ 242A” 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu 

asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului 

de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de 

parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care 

nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare 

și naționale incidente. 

 
Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada 
Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 
3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de 
proiect (Partener 1) 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării 
cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul 
curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii 
anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. 
Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RĂDEȘTI, cu sediul în 
comuna Rădești, strada Principală, nr. 90, cod poștal 807014, județul Galați, codul 
fiscal 16576043, reprezentată de Popoiu Ionel – Primar, având calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL BEREȘTI, cu sediul în orașul 
Berești, strada Trandafirilor, nr. 28, cod poștal 805100, județul Galați, codul fiscal 
3346883, reprezentată de Bejan Mihai –Lucian – Primar, având calitatea de Partener 
3  

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BEREȘTI - MERIA, cu sediul 
în comuna Berești - Meria, strada Livezii, nr. 10, cod poștal 807035, județul Galați, 
codul fiscal 3346867, reprezentată de Victor Dorobăț – Primar, având calitatea de 
Partener 4  

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CAVADINEȘTI, cu sediul în 
comuna Cavadinești, cod poștal 807065, județul Galați, codul fiscal 3347048, 
reprezentată de Ichim Benone – Primar, având calitatea de Partener 5 
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au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de 
parteneriat nr. 28632/20.12.2017 după cum urmează: 

 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Articolul 3 din Acordul de parteneriat se modifică și va avea următorul conținut: 
 

(1) Rolurile şi responsabilităţile partenerilor 2, 3, 4 și 5 implicați în proiect se completează 
după cum urmează: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Partener 2 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială Orașul 
Berești 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-
urilor pe care le reprezintă şi administrează, după 
caz, panourile temporare şi plăcile permanente 
care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada 
implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de 
conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a 
elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, 
podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte 
asemenea, pe sectoarele de drumuri publice 
care traversează UAT-ul. 
 
 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii 
de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare 
și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor 
intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea 
proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și 
publicitate din cadrul proiectului 

Partener 3 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială Comuna 
Berești - Meria 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-
urilor pe care le reprezintă şi administrează, după 
caz, panourile temporare şi plăcile permanente 
care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada 
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implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de 
conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a 
elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, 
podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte 
asemenea, pe sectoarele de drumuri publice 
care traversează UAT-ul. 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii 
de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare 
și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor 
intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea 
proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și 
publicitate din cadrul proiectului 

Partener 4 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cavadinești 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-
urilor pe care le reprezintă şi administrează, după 
caz, panourile temporare şi plăcile permanente 
care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada 
implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de 
conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a 
elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, 
podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte 
asemenea, pe sectoarele de drumuri publice 
care traversează UAT-ul. 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii 
de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare 
și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
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Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor 
intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea 
proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și 
publicitate din cadrul proiectului 

(1) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul 
Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
(831.432,66 lei, reprezentând 2.% din valoarea 
cheltuielilor eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(3.224.789,48 lei, reprezentând 7,20% din 
valoarea totală a proiectului)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a 
proiectului (4.056.222,14 lei, reprezentând 9,05% 
din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Rădești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a 
proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 3  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Orașul 
Berești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a 
proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 4  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Berești - Meria 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a 
proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 5  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cavadinești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a 
proiectului (0 lei și 0%) 

 
Art. 11. Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
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Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Județul 
Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 

Partener 2 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Rădești 

POPOIU IONEL 
                        PRIMAR 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 

Partener 3 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Orașul 
Berești 

BEJAN MIHAI –LUCIAN  
PRIMAR 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 

Partener 4 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Berești - 
Meria 

VICTOR DOROBĂȚ 
PRIMAR 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 

Partener 5 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Cavadinești 

ICHIM BENONE  
PRIMAR 

Semnătura Data şi 
locul 
semnării 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 1330/21.01.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A” 

 

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A” 

va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul 

POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 

terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea 

regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 

1.b – Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene. 
 

Obiectivul principal al programului îl reprezintă creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi 

urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.  
 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu 
modificări şi completări de Legea nr. 281/2021, aplicarea măsurilor și procedurilor în cadrul 
contractelor de lucrări finanțate prin fonduri UE se realizează potrivit Instrucțiunilor emise de 
Autoritățile de Management. Ordinul nr. 2050/30.12.2021 care se aplică pentru proiectele cu 
finanțare în cadrul Programul Operaţional Regional 2014- 2020, prevede faptul că valoarea 
totală estimată a ajustărilor va fi notificată și aprobată prin Act adițional la contractul de lucrări. 
Conform celor citate, antreprenorul respectiv Asocierea S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII 
DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. & S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. & HYDROSTROY AD & S.C. SPC 
ELITE CONSULTING S.R.L. a solicitat, conform Clauzei nr. 48 – Ajustarea prețurilor,  din cadrul 
Acordului Contractual Proiectare și execuție lucrări nr. 9625/27.08.2019, ajustarea valorii acestuia.  
 

În acest context, constructorul a procedat la actualizarea prețurilor materialelor pentru restul rămas de 

executat din investiție la data intrării în vigoare a Ordinului, iar diferența rezultată între valoarea 

materialelor cuprinse în oferta inițială și cea rezultată în urma aplicării prevederilor Ordinul nr. 

2050/30.12.2021 este de 2.760.689,48 lei inclusiv TVA. 
 

Astfel, în vederea derulării proiectului în condiții optime, este necesară o suplimentare a valorii 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu suma de 2.760.689,48 lei cu TVA pentru a putea fi respectate 

obligațiile legale. În consecință valoare totală a proiectului va fi de 44.796.422,33 lei inclusiv TVA din 

care valoarea eligibilă este de 40.740.200,19 lei inclusiv TVA iar 3.224.789,48 lei inclusiv TVA reprezintă 

cheltuieli neeligibile. 
 

În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 

decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 

parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe drumul județean DJ 242A”. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 

Comisiilor de specialitate nr. 1 și  2  ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

PREȘEDINTE, 

 COSTEL FOTEA 

 
Marcu Eugenia/                                                                                                                                                                                            Director Executiv – 
Marcu Eugenia/                                                        Camelia Epure 
1 ex./19.01.2022                                                                                                                                                                                



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1330/21.01.2022 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 

pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe drumul județean DJ 242A” 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”. 
 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- având în vedere Contractul de finanțare nr. 4708/20.08.2019 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a 
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
- având în vedere adresa  nr. 24/19.01.2022 primită de la Asocierea S.C. ANTREPRIZA 

DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. & S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. 

& HYDROSTROY AD & S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. 

 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice 
de interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și 
drumurile publice, precum și dezvoltarea economico-socială a județului conform 
prevederilor art. 173 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin (3), lit. a) și alin (5), lit. l), din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate 
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 
242A”, întrunește condiţiile de legalitate. 
 

 

 
 
Marcu Eugenia/                                                                                                                                                                                          Director Executiv – 
Marcu Eugenia/                                                       Camelia Epure 
1 ex./19.01.2022                                                                                                                                                                                
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