
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                   PROIECT 

 

                                                          HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, 

str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 

Având în vedere raportul nr.138897/2015 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a 
locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11; 

 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată,  modificată 
şi completată,  Legii nr.213/1998 privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia 
şi Capitolul V, Titlul IX – Cod Civil; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 17, art.45 alin. 3, alin.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului situat în municipiul 

Craiova, str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11, proprietate privată a municipiului 
Craiova, compus din 2 camere în suprafaţă de 28,89 mp. şi dependinţe în suprafaţă 
de 12,89 mp. 

Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunului imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, nr.522/2007 
referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, nr.80/2006  referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.282/2008 referitoare la 
darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

 



 
 
Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Turcitu Crina Florentina, a 

locuinţei sociale, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, 
ap.11. 

Art.5.  Se stabileşte chiria lunară pentru imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre în 
cuantum de 100,24 lei+TVA (24%). 

Art.6. Contractul de închiriere al locuinţei prevăzută la art.1 va fi încheiat de către Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia 
Economico-Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova  şi Turcitu Crina Florentina vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

           INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,      PT.SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Fond Locativ şi 
Control Asociaţii de Proprietari 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr. 
 
 
                       Se aprobă,  
                      PRIMAR, 
                                           Lia Olguţa Vasilescu 

 

 

RAPORT, 
privind repartizarea locuinţei sociale din Craiova, Strada Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, 

ap.11 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.37 din H.C.L. nr.58/2012 privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, în situaţii excepţionale, 
la propunerea preşedintelui comisiei sociale, comisia poate lua în discuţie repartizarea 
unor locuinţe, hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 
 În raport cu această prevedere şi ţinând cont de raportul nr.138657/18.09.2015, 
Comisia sociala, aprobată prin H.C.L. nr.26/2012  întrunită în data de 18.09.2015 a 
analizat situaţia Dnei Turcitu Crina Florentina şi a hotărât repartizarea către acesta a 
locuinţei proprietatea Municipiului Craiova şi aflată în administrarea R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, situată în Strada Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11, compusă din două 
camere în suprafaţă de 28,89 mp şi dependinţe în suprafaţă de 12,89 mp.  
 Pentru a hotărâ astfel, comisia socială a avut în vedere urmatoarele: 
 Dna Turcitu Crina Florentina, în vârstă de 28 ani, este persoană cu deficienţă 
funcţională gravă, încadrată în gradul de handicap grav, nerevizuibil, conform 
certificatului nr.45625/35715/03.06.2010 emis de Consiliul Judeţean Dolj - Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, având o indemnizaţia de handicap în 
cuantum de 400 lei lunar. 
 Titulara este căsătorită cu Dl Turcitu Marian, în vârstă de 34 ani, salariat, cu un 
venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni de 462 lei; având în vedere că familia 
Turcitu nu are copil propriu, a solicitat atestarea ca familie aptă să adopte un copil, iar 
prin Sentinţa Civilă nr.93/2015 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul 
nr.1644/63/2015, s-a încuviinţat adopţia copilului Preda Bianca, născută la data de 
08.09.2010, în municipiul Craiova, judeţul Dolj, către Turcitu Marian, născut la data de 



17.06.1981, în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj şi Turcitu Crina Florentina, născută la data de  
02.12.1986, în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.     
 În fapt, familia formată din trei persoane, locuieşte cu chirie în imobilul compus 
din două camere, proprietatea Dlui Duval Nistor, situat în Craiova, Strada General 
Mihail Cerchez, bl.A8, sc.2, ap.2 şi achită o chirie lunară de 180 euro. 
 Având în vedere că Dna Turcitu se găseşte în situaţia de persoană fără locuinţă, 
de la data înregistrării dosarului la Primăria Municipiului Craiova şi până în prezent, a 
fost nevoită să locuiască cu chirie la diverse persoane, în acest sens modificându-şi 
adresa de mai multe ori: Strada 1 Decembrie 1918, bl.G6, sc.1, ap.26 (contract de 
închiriere încheiat în data de 19.09.2012, cu începere de la 01.10.2012 până la 
30.09.2013 ),  Strada Sergent Constantin Popescu, bl.D7, sc.3, ap.9  şi respectiv Strada   
General Mihail Cerchez, bl.A8, sc.2, ap.2.  
 Prin cererea nr.86254/11.06.2015, titulara a actualizat dosarul de locuinţă 
nr.68403/29.04.2013 cu modificările survenite în situaţia socială şi locativă (adopţie, 
modificarea adresei, acte medicale) şi a solicitat înscrierea în lista de priorităţi pentru 
repartizarea unei locuinţe sociale.  
 În data de 17.09.2015, a revenit cu solicitarea de repartizare a locuinţei din 
Craiova, Strada Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11, motivând că este o persoană cu 
handicap fizic, aflată într-o situaţie specială, cu nevoi provocate de incapacităţi 
personale respectiv o cameră strict igienizată, necesitând măsuri speciale de îngrijire şi 
protecţie, situaţia locativă fiind agravată şi de faptul că urmare a adopţiei minorei 
Turcitu Bianca Maria (certificat de naştere nr.1631/21.04.2015), aceasta are nevoie de 
condiţii speciale pentru creştere şi educare precum şi de cheltuielile de chirie mari la 
care se adaugă  imposibilitatea de a închiria o locuinţă de pe piaţa liberă în perioada 
imediat următoare întrucât proprietarul le-a pus în vedere să elibereze locuinţa actuală, 
iar în municipiul Craiova nu are rude care să-i asigure locuirea.  
  Totodată, a anexat la cerere şi documente care reconfirmă îndeplinirea condiţiilor 
de acces la o locuinţă socială respectiv: 
  1. nu a vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţine o locuinţă proprietate 
personală şi nu are calitatea de chiriaş la o altă locuinţă din fondul de stat (încheiere de 
autentificare nr.1267/17.09.2015 emisă de S.P.N. Dincă Adriana şi Dincă Flavius, 
certificate de atestare fiscală nr.676248/17.09.2015 şi nr.676238/17.09.2015 eliberate 
de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia de Impozite şi Taxe); 
  2. venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este 
de 287 lei -  mai mic decat venitul comunicat de Institutul Naţional de Statistică în 
ultimul buletin statistic anterior lunii în care se repartizează locuinţa respectiv 1.849 lei 
(venitul aferent lunii iulie 2015 comunicat de Institutul Naţional de Statistică în data de 
07.09.2015). 
 Astfel, pentru calculul venitului mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 
12 luni, s-au avut în vedere următoarele elemente: 
 Salariul net realizat în ultimele 12 luni: 5.544 lei 
 Indemnizaţie handicap: 400 lei lunar x 12 luni = 4.800 lei 
 Venit net realizat pe familie în ultimele 12 luni: 10.344 lei 
 Venit mediu net realizat pe familie în ultimele 12 luni: 862 lei 
 Venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni: 287 lei. 



  Prin adresa nr.124458/20.08.2015,  R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în calitate de titular 
al dreptului de administrare, a comunicat faptul locuinţa proprietatea municipiului 
Craiova situată în Strada Nicolae Tituescu, bl.A1, sc.4, ap.11, a devenit vacantă ca 
urmare a decesului titularei Dumitru Maria; acest spaţiu are în compunere două camere 
în suprafaţă de 28,89 mp şi dependinţe în suprafaţă de 12,89 mp.  
 Potrivit art.2 litera c din Legea Locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie  locuinţă socială, locuinţa care se 
atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu 
le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile 
pieţei.  
  Articolele 38 şi 39 din actul normativ sus menţionat prevăd faptul că locuinţele 
sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar constituirea 
fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi reabilitarea unor 
construcţii existente. 
  Conform art.20 din Hotararea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei 
nr.114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, locuintele sociale se 
administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale. 
 În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local hotaraste ca 
bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local, sa fie date in 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie 
inchiriate.      
 Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale se realizează în mod obligatoriu după criteriile 
prevăzute la art.42, art.43 şi art.48 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi la art.21 din H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei 
nr.114/1996, criterii adoptate şi de Consiliul Local al Municipiului Craiova prin H.C.L. 
nr.58/26.07.2012, criterii care se împart în două capitole: 
  a) criterii restrictive: 
   -  solicitanţii să nu deţină în proprietate o locuinţă;  

  -  să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;  
  - să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi executie pentru realizarea 
unei locuinţe;  

- să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat; 
-  să aibă un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub 

nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează 
cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.    b) criterii 
de ierarhizare stabilite prin punctaj: condiţii de locuit, numărul copiilor în întreţinere, 
starea de sănătate a familiei, persoane/familii evacuate sau în curs de evacuare, tineri cu 
vârsta de până la 35 ani, familii sau tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială, 
beneficiarii Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii 



Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
văduvele şi veteranii de război, venitul mediu net lunar/membru de familie, vechimea 
cererii. 

Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac 
anual, până la data de 1 noiembrie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile 
nou depuse în cursul anului şi cele nesoluţionate din anii anteriori actualizate în primul 
semestru al fiecărui an. 
  Astfel, în vederea reconfirmării îndeplinirii criteriilor de acces pentru anul 2013, 
titularii aveau obligaţia ca până la termenul limită de 28.06.2013 să prezinte 
următoarele înscrisuri: acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni, 
certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe, 
declaraţia notarială precum şi eventuale modificări survenite în situaţia locativă şi 
socială a fiecărui solicitant. 
  Din verificările efectuate în evidenţa Serviciului Administrare Locuinţe, s-a 
constatat că Dna Turcitu Crina Florentina s-a adresat Primăriei Municipiului Craiova în 
data de 29.04.2013 şi a solicitat repartizarea unei locuinţe sociale,  constituind în acest 
sens dosarul înregistrat la nr.68403; a confirmat îndeplinirea criteriilor de acces, fapt 
rezultat din analizarea documentele justificative referitoare la situaţia socială şi locativă 
anexate, iar pe cale de consecinţă a figurat în lista de priorităţi aprobată prin H.C.L. 
nr.686/28.11.2013, la poziţia 31 cu 41 puncte. 
  Pentru calculul punctajului, au fost aplicate criteriile aprobate prin H.C.L. 
nr.58/26.07.2012: 

condiţii de locuit: 1 pct; 
numărul copiilor în întreţinere: 0 pct; 
starea de sănătate a familiei: 4 pct; 
persoane/familii evacuate sau în curs de evacuare: 0 pct; 
tineri cu vârsta de până la 35 ani: 10 pct;  
familii sau tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială:0 pct; 
beneficiarii Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
beneficiarii Decretului –lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, veteranii şi văduvele de război: 0 pct; 
venitul mediu net lunar/membru de familie: 25 pct; 
vechimea cererii: 1 pct. 

  Potrivit art.23 din H.C.L. nr.58/26.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, listele de priorităţi se întocmesc sau se 
actualizează anual, numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi 
să se repartizeze locuinţe nou construite. 
       Având în vedere aceste prevederi şi ţinând cont de faptul că în baza dispoziţiilor 
art.l din O.U.G. nr.68/2006, locuinţele aflate în proprietatea/administrarea unităţii 
administrativ teritoriale devenite vacante pe perioada exploatării, se repartizează cu 
prioritate persoanelor si/sau familiilor evacuate din locuinţe retrocedate in natura 
foştilor proprietari precum şi de faptul că din anul 2003, în Municipiul Craiova nu s-



au derulat programe de construcţie de locuinţe sociale în conformitate cu prevederile 
Legii nr.114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa din 
data de 15.01.2014, Comisia Socială a hotărât menţinerea până la soluţionarea cazurilor 
familiilor evacuate, a listelor de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a 
locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat aprobate prin H.C.L. 
nr.686/28.11.2013. 
 Însă, ţinând cont de faptul că la finele anului 2014, în lista de priorităţi pentru 
familii evacuate din case naţionalizate, mai figurau doar 25 titulari a căror situaţie 
locativă a rămas nerezolvată (în prezent mai sunt nesoluţionate numai 7 cazuri), în 
şedinţa din data de 13.02.2015, Comisia Socială a hotărât refacerea listelor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din 
fondul locativ de stat, în acest sens termenul limită de actualizare a cererilor fiind 30 
iunie 2015; Dna Turcitu Crina Florentina a dat curs comunicării de actualizare şi prin 
cererea nr.86254/11.06.2015 a reconfirmat prin documente actualizate la zi 
îndeplinirea condiţiilor legale.  
 Facem precizarea că urmare a refuzurilor de către chiriaşii din imobile 
naţionalizate înscrişi în lista de priorităţi aprobată prin H.C.L. nr.61/26.02.2015, a 
unor locuinţe devenite vacante pe perioada exploatării din fondul destinat închirierii, 
s-au făcut propuneri de repartizare în continuare solicitanţilor înscrişi în lista de 
priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale, în ordinea de prioritate aprobată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova inclusiv titularului aflat la numărul de ordine 
31 respectiv Dnei Turcitu Crina Florentina (ex. oferta de repartizare 
nr.38748/10.03.2015 şi nr.109893/24.07.2015); prin cererea nr.42685/17.03.2015, 
Dna Turcitu a refuzat garsoniera propusă în Strada Tabaci  nr.3A, bl.H8, sc.1, 
motivând faptul că în conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.448/2006, 
persoanele cu handicap grav beneficiază de acordarea unei camere de locuit, 
suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, că are familia 
compusă din trei persoane, drept pentru care repartiţia unei garsoniere nu se 
încadrează în normele prevederilor legale şi nici nu creează condiţiile unui trai decent.  
 Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă, 
se aplică prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului 
locativ pe număr de persoane, după cum urmează: 1 persoană – 1 cameră; 2 persoane – 
2 camere; 3, 4 persoane – 3 camere; 5, 6 persoane – 4 camere; 7, 8 persoane – 5 
camere, evitandu-se repartizarea unor spatii excedentare. 
 Repartizarea locuinţelor sociale, se face în ordinea de prioritate stabilită prin 
punctaj, aprobată de Consiliul Local, după soluţionarea cazurilor chiriaşilor din imobile 
naţionalizate; în mod excepţional, potrivit art.37 din HCL nr. 58/26.07.2012, la 



propunerea preşedintelui Comisiei Sociale, Comisia poate lua în discuţie repartizarea 
unor locuinţe, hotărârea fiind supusă aprobării Consiliului Local. 
 Facm precizarea că pentru soluţionarea cererii de locuinţă socială formulată de 
Dna Turcitu Crina Florentina, este necesară stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a 
imobilului proprietatea proprietate privată a Municipiului Craiova situat în Strada 
Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11. 
 Potrivit art.8 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, trecerea bunurilor 
din domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale în domeniul public al acestora, 
se face prin hotărâre a consiliului local. 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de raportul nr.138657/18.09.2015 şi de avizul 
Comisiei Sociale din data de 18.09.2015, în conformitate cu prevederile art.37 din 
H.C.L. nr.58/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
Sociale, a Capitolului V Cod Civil – Titlul IX, Legii Locuinţei nr.114/1996, 
republicată, Legii nr.213/1998, H.C.L. nr.686/28.11.2013 şi art.36, alin.2, lit.d 
coroborat cu alin. 6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
     1. Stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a imobilului cu destinaţia de 
locuinţă proprietatea privată a Municipiului Craiova, situat în Craiova, Strada 
Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11, compus din 2 camere în suprafaţă de 28,89 
mp şi dependinţe în suprafaţă de 12,89 mp; 
 2. Trecerea din proprietatea privată a Municipiului Craiova şi 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova în proprietatea publică a Municipiului 
Craiova şi administrarea R.A.A.D.P.F.L.Craiova, a bunului imobil prevăzut la 
punctul 1 din prezentul raport; 
 3. Modificarea pe cale de consecinţă a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.147/1999, nr.80/2006, nr.282/2008 precum şi 
finalizarea procedurilor de modificare a H.G.  nr.141/2008 prin intermediul 
Consiliului Judeţean Dolj; 
 4. Repartizarea, în vederea închirierii către Dna Turcitu Crina Florentina, a 
locuinţei sociale, situată în Craiova, Strada Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11; 
 5. Stabilirea chiriei lunare în cuantum de 100,24 lei + TVA (24%); 
6. Încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa identificată la punctul 1 
din prezentul raport, de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 
 
 

            DIRECTOR EXECUTIV,                                 ÎNTOCMIT, 
                 Adriana Cîmpeanu                                                    ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                 Doina Miliana Pîrvu    

 

                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
                                                     cons. jur. Diana Sandu             



 

 
                                                     
 

 

 

 

 
 


