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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Buzău  

        din data de 29 septembrie 2022 
 

 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –Preşedinte 

al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău- Rache 

Aurelian – Felix și consilierii judeţeni: Alexandru Ioan – Cristian, Baciu Gabriel - Paul, 
Dimitriu Costel, Ghiveciu Adrian - Iulian, Scîntei Faustin – Doru, Petre Mirela, Buşcu 

Alexandru, Stan Sorin – Valeriu, Savu Marian, Enescu Liviu – Adrian, Iacob  Cristina 
– Iuliana, Rânja Paul - Eugen, Vioiu Cristinel - Nicolae, Zoican Adrian, Manolache 

Valentin, Bogdan Ion, Iuga Ionuț – Ciprian, Barbu Valentin, Mocanu Viorel, 
Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă Marian, Corcodel Claudiu, Mărgărit Georgian, 

Popa Constantin, Ștefu Viorel, Dragomir Ionuţ - Sebastian, Holban Corina - Monica, 

Munteanu Ştefăniţă, Posea Mircea – Ciprian, Pitiș Cornel. 

Absent motivat domnul vicepreședinte Petre Adrian – Robert, 

La lucrările şedinţei mai participă doamna Oprea Mirela – Director executiv – 

Direcția juridică și administrație publică locală. 

De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei, 

radiourilor şi posturilor locale de televiziune.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 271 din 22 septembrie 2022. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 

Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

- Bună dimineaţa! 
 

Prin Dispoziţia nr. 271 din 22 septembrie 2022, am convocat astăzi, 29 
septembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi 31 de consilieri județeni și Președintele Consiliului 
Județean Buzău. 

Lipsește motivat domnul vicepreședinte Petre Adrian.  
 Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 
 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 

25 august a.c., care a fost afişat pe site-ul propriu.  
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Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 31 de voturi 

„pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu 

al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 

– formă actualizată 3; 

2. Aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 

2022; 

3. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău; 

4. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău; 

5. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău; 

6. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat; 

7. Aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

8. Aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

9. Aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău; 

10. Aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Muzeului Județean Buzău; 

11. Aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

12. Stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor 

bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice; 
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13. Stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor cu cerințe 
educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, în 

anul școlar 2022 – 2023; 

14. Aprobarea formei actualizate a Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Județului Buzău pentru anul 2022; 

15. Stabilirea capacității de furnizare servicii specializate de către Căminul 
pentru persoane vârstnice Smeeni și Centrul de reabilitare a persoanelor adulte cu 

dizabilități Stâlpu – unități de asistență socială din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

16. Însușirea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul Județului 

Buzău 2022 – 2026; 

17. Reaprobarea documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate 

pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
Județul Buzău în perioada 2014 – 2020” și a indicatorilor tehnico-economici – formă 

revizuită; 

18. Aprobarea trecerii din proprietatea județului Buzău în domeniul public al 
Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a clădirii Centrului de vizitare înscris 

în Cartea funciară nr. 20614-C1 Chiojdu; 

19. Aprobarea trecerii din proprietatea județului Buzău în domeniul public al 
Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a clădirii Centrului de vizitare înscris 

în Cartea funciară nr. 20542-C1 Gura Teghii; 

20. Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții - și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții „Modernizare DJ 103 R, km 0+500 – 4+900, - Scorțeanca - Vintileanca, 

județul Buzău”; 

21. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la 

Festivalul Național al Mărului, Republica Moldova – Soroca, 7 – 9 octombrie 2022; 

22. Acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 
voteze aprobarea prelungirii Strategiei de dezvoltare a serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016–2020; 

23. Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Buzău; 
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24. Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Buzău; 

25. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău; 

26. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău; 

27. Numirea administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

28. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

29. Aprobarea continuității delegării gestiunii directe a Serviciului public de 
administrare a domeniului public/privat și, respectiv a Serviciului de operare a 

Stației – pilot pentru deșeuri din construcții și demolări către Societatea „Domenii 
Prest Serv” SRL Buzău. 

* 
 

Suplimentar, vă propun două proiecte de hotărâre, care au fost discutate în 

comisiile de specialitate, respectiv: 

30. Aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcții al 

Muzeului Județean Buzău. 

31. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Florica a unui tronson 

din drumul județean DJ 203 C, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 
 

* 
 

Supun aprobării ordinea de zi: 
 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 31 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 

2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 3.  

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VII-a 
a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 
 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru 

Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. 
  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Special pentru Deficienți 
de Vedere Buzău. 

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă Rm. Sărat. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență 

Buzău.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 29 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

 
(domnii Zoican Adrian și  Barbu Valentin nu au participat la vot fiind sub incidenţa 

art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 
*     * 

 
8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului 

de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” 
Buzău. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-a a 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău. 

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
10. Supun la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a III-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VI-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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12. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea plății 
unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul 

județului Buzău de persoane fizice. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor 

care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de 
învățământ preuniversitar special, în anul școlar 2022 – 2023. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a 

Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Județului Buzău pentru anul 2022.  

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea capacității de furnizare 
servicii specializate de către Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni și Centrul 

de reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități Stâlpu – unități de asistență socială 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
16. Supun votului proiectul de hotărâre privind însușirea Planului de acțiune în 

domeniul drogurilor la nivelul Județului Buzău 2022 – 2026. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind reaprobarea documentației 
tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014 – 2020” și a 
indicatorilor tehnico-economici – formă revizuită.  

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
proprietatea județului Buzău în domeniul public al Statului Român și în administrarea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate a clădirii Centrului de vizitare înscris în Cartea funciară nr.20614-C1 

Chiojdu. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

19. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
proprietatea județului Buzău în domeniul public al Statului Român și în administrarea 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate a clădirii Centrului de vizitare înscris în Cartea funciară nr.20542-C1 Gura 

Teghii. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 
 

20. Supun la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 103 R, 
km 0+500-4+900, - Scorțeanca - Vintileanca, județul Buzău”.  

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

21. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării unei 
delegații a Consiliului Județean Buzău la „Festivalul Național al Mărului”, Republica 

Moldova – Soroca, 7 – 9 octombrie 2022. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
22. Supun votului proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de 

dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de 
operare – Județul Buzău 2016 – 2020. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 

 
23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unei modificări în 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unei modificări în 

statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 

*     * 
 

25. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări în 
organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.  

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 29 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
 

(domnii Zoican Adrian și  Barbu Valentin nu au participat la vot fiind sub incidenţa 
art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ). 
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26. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Tehnico-Economic (CTE) 

din cadrul Consiliului Județean Buzău. 
 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Fac precizarea că aici trebuia să intrăm 
cu modificarea Regulamentului pentru că s-a schimbat și legislația în vigoare. 

 
Nu au mai fost alte intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

27. Supun la vot proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor la 
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.  

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
28. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL 
Buzău. 

 
Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 

voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
* 

*     * 
 

29. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea continuității 

delegării gestiunii directe a Serviciului public de administrare a domeniului 
public/privat și, respectiv a Serviciului de operare a Stației – pilot pentru deșeuri din 

construcții și demolări către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
30. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului 

unui post vacant din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău.  
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 
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31. Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Florica a unui tronson din drumul județean DJ 203 C, 

aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău. 
 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 31 
voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău. 

* 
*     * 

 
Domnul Petre - Emanoil Neagu: - Înainte să încheiem vreau să vă 

mulțumesc că și astăzi am putut să desfășurăm în condiții optime ședința de Consiliu 
Județean. Vreau să vă informez că în curând o să vă aduc un proiect de hotărâre 

spre a-l supune aprobării. La nivel de executiv și Direcția Tehnică, stând de vorbă și 
cu societatea civilă și cu oamenii, Consiliul Județean o să aducă spre aprobarea 

dumneavoastră un proiect de hotărâre prin care o să vă propunem înființarea unei 

baze sportive județene, pe un teren pe care îl avem în Municipiul Buzău. Ieri a ieșit 
cartea funciară și sper că o să fie un lucru benefic, mai ales pentru sportul de masă 

și copii, pentru că în afară de școală, de educație sanitară, ne trebuie și sportul 
pentru a menține corpul sănătos. Baza sportivă va fi omologată să poate să 

desfășoare și activități sportive de la meciuri de fotbal, la handbal și eu sper să fie  
omologată și pentru ligile profesioniste sau semi-profesioniste. De ce facem acest 

lucru? Pentru că există o lipsă acută de baze sportive, dar noi vrem să mergem mai 
departe, vrem să încurajăm cât mai mulți copii și tineri să facă sport. Eu cred că în 

momentul în care o să vă cer votul pentru acest proiect de hotărâre o să fim de 
acord cu toții. 

 
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucrările şedinţei mulţumindu-

vă pentru participare. 
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