
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE nr. 59 

  Din 19 iulie  2017* 
 

PRIVIND: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul 
Vrancea 

 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, 
validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4867/11.07.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 19.07. 2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 

4868/11.07.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 

înregistrat sub  nr. 4869/11.07.2017; 
  Având în vedere raportul de avizare al  comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3 şi 4;     

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(4), art.10,  art.11, Anexa VIII, pct. III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică locală;  pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală salarii de bază pentru funcţii de 
specialitate, art. 14, alin. (1),  art. 19, alin. (1) și (2), art. 20, alin (1) și (2),  art. 25 și 38, alin.(2), lit.*c*, Anexa IX, art. 40 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

Având  în vedere prevederile Legii. nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ; 
Având  în vedere prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 
Având  în vedere prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările si completările 

ulterioare; 
Având  în vedere prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităților si instituțiilor  

publice;  
Având  în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
Având  în vedere prevederile H.C.L. nr. 34 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.*a* și alin. (3), lit.*b* coroborat cu art. 63, alin. (1), lit. *d* și alin. (5), lit.*e* din 

Legea nr. 215/2001 –Legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile și completarile  ulterioare; 
În  baza prevederilor art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. *b*, alin. (3) și ale art. 117, alin.(1), lit. *a* din Legea nr. 215/2001 –Legea 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile și completarile  ulterioare: 
 

PROPUN: 
 

Art.1. – (1) Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea, conform Anexei 1 și Anexei 
2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

   (2) Începând cu luna iulie 2017 personalul care își desfășoară activitatea pe timp de noapte între orele 22 00  și 
6 00  se acordă un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

   (3) Începând cu luna iulie personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară 
pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țată garantat în plată dacă își 
desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. 

Art.2. - În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea, se vor stabili prin Dispoziție a primarului, în baza 
art.1. 

Art.3. - Salariile lunare pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Tătăranu, Județul Vrancea, sunt stabilite de ordonatorul  principal de credite, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în 
condițiile legii. 

Art.4. - Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, sunt 
cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.  

Art.5. – Începând cu luna iulie 2017, în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017, se stabilește 
idemnizația lunară a consilierilor locali în procent de 10 % din indemnizația primarului (6 % pentru o ședință ordinară și 2  % pentru  
fiecare ședință de comisie de specialitate, nu mai mult de două). 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
 
 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 

 
ROMÂNIA 



JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr. 59 
  Din 19 iulie  2017* 

PRIVIND: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul 
Vrancea 

 
INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, 

validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 
 

Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4867/11.07.2017 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 19.07. 2017 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 
4868/11.07.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 
înregistrat sub  nr. 4869/11.07.2017; 
  Având în vedere raportul de avizare al  comisiilor de specialitate  nr. 1, 2, 3 şi 4;     

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(4), art.10,  art.11, Anexa VIII, pct. III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din 
administraţia publică locală;  pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală salarii de bază pentru funcţii de 
specialitate, art. 14, alin. (1),  art. 19, alin. (1) și (2), art. 20, alin (1) și (2),  art. 25 și 38, alin.(2), lit.*c*, Anexa IX, art. 40 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

Având  în vedere prevederile Legii. nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat ; 
Având  în vedere prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 
Având  în vedere prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările si completările 

ulterioare; 
Având  în vedere prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităților si instituțiilor  

publice;  
Având  în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
Având  în vedere prevederile H.C.L. nr. 34 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.*a* și alin. (3), lit.*b* coroborat cu art. 63, alin. (1), lit. *d* și alin. (5), lit.*e* din 

Legea nr. 215/2001 –Legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile și completarile  ulterioare; 
În  baza prevederilor art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. *b*, alin. (3) și ale art. 117, alin.(1), lit. *a* din Legea nr. 215/2001 –Legea 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile și completarile  ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – (1) Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea, conform Anexei 1 și Anexei 
2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

   (2) Începând cu luna iulie 2017 personalul care își desfășoară activitatea pe timp de noapte între orele 22 00  și 
6 00  se acordă un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

   (3) Începând cu luna iulie personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară 
pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țată garantat în plată dacă își 
desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. 

Art.2. - În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea, se vor stabili prin Dispoziție a primarului, în baza 
art.1. 

Art.3. - Salariile lunare pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 
Tătăranu, Județul Vrancea, sunt stabilite de ordonatorul  principal de credite, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în 
condițiile legii. 

Art.4. - Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, sunt 
cele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.  

Art.5. – Începând cu luna iulie 2017, în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017, se stabilește 
idemnizația lunară a consilierilor locali în procent de 10 % din indemnizația primarului (6 % pentru o ședință ordinară și 2  % pentru  
fiecare ședință de comisie de specialitate, nu mai mult de două). 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
 
   PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   SECRETARUL UNITĂȚII  ADMINISTRATIV – TERITORIALE, 
                                                                                      VLAVIAN – GURMEZA Maria, 

 

*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 10  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 1 “abţineri” 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

                                                 NR. 4868/11.07.2017; 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, Județul Vrancea 

 
 
 
 Proiectul de hotărâre este temeinic. 

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(4), art.10,  art.11, Anexa VIII, pct. 
III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală;  pct. 
IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală salarii de 
bază pentru funcţii de specialitate, art. 14, alin. (1),  art. 19, alin. (1) și (2), art. 20, 
alin (1) și (2),  art. 25 și 38, alin.(2), lit.*c*, Anexa IX, art. 40 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
 Propun a se  stabili salariile de bază ale funcționarilor publici, personalului 
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Tătăranu  și  serviciilor 
publice aflate în subordinea consiliului local, cf. Anexei 1 – funcții publice și Anexei 
2 – funcții contractuale la prezenta hotărâre așa cum a fost ea concepută, începând cu 
luna iulie 2017. 

Începând cu luna iulie 2017 personalul care își desfășoară activitatea pe timp 
de noapte între orele 22 00  și 6 00  se acordă un spor de 25% din salariul de bază, dacă 
timpul lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

Începând cu luna iulie personalul care deține titlul științific de doctor 
beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 
50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țată garantat în plată dacă își 
desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. 

În ceea ce privește idemnizația lunară a consilierilor locali, propun ca aceasta 
să se încadreze, după cum urmează: în procent de 10 % din indemnizația primarului 
(6% pentru o ședință ordinară și 2 % pentru fiecare ședință de comisie de specialitate 
nu mai mult de două). 

Față de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotărâre ca fiind legal, 
temeinic și oportun și propunem aprobarea lui în ședința ordinară din 19.07.2017. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
                                                          Nr.  4869/11.07.2017; 
 

       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Tătăranu, Județul Vrancea 
 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 

4868/11.07.2017;   
Având în vedere prevederile art. 2, alin.(4), art.10,  art.11, Anexa VIII, pct. 

III - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală;  pct. 
IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală salarii de 
bază pentru funcţii de specialitate, art. 14, alin. (1),  art. 19, alin. (1) și (2), art. 20, 
alin (1) și (2),  art. 25 și 38, alin.(2), lit.*c*, Anexa IX, art. 40 din Legea nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

Având în vedere Anexele nr. 1 și 2 la acest proiect de hotărâre. 
Consider  proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și propunem aprobarea 

lui în ședința ordinară   din 19.07.2017. 
Văzând propunerea ordonatorului principal de credite, privind  stabilirea 

salariilor de bază ale funcționarilor publici, personalului contractual din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Tătăranu  și  serviciilor publice aflate în 
subordinea consiliului local, cf. Anexei nr. 1 – funcții publice și și Anexei nr. 2 – 
funcții contractuale la prezenta hotărâre așa cum a fost ea concepută, începând cu 
luna iulie 2017. 

Începând cu luna iulie 2017 personalul care își desfășoară activitatea pe timp 
de noapte între orele 22 00  și 6 00  se acordă un spor de 25% din salariul de bază, dacă 
timpul lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

Începând cu luna iulie personalul care deține titlul științific de doctor 
beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 
50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țată garantat în plată dacă își 
desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. 

De asemenea văzând propunerea în conformitate cu prevederile art. 40 din 
Legea nr. 153/2017, privind idemnizația lunară a consilierilor locali, de a se încadra, 
după cum urmează: în procent de 10 % din indemnizația primarului (6 % pentru o 
ședință ordinară și 2 % pentru fiecare ședință de comisie de specialitate nu mai mult 
de  două). 

Consider legal proiectul de hotărâre al ordonatorului principal de credite – 
primar Bărbieru Bănel, ca fiind legal, și propun aprobarea lui în ședinta ordinară din 
19.07.2017. 

 
 

        SECRETARUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE, 

VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1: programe de dezvoltare  economico – sociale, buget – 
finanțe, administrarea domeniului public sau privat al comunei 
 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 
215/2001 – Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  
aviza  proiectul de  hotărâre privind: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “ pentru “, _____”împotrivă”, 
şi_____”abţineri” avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
    
       
                                                                 
                                                Președintele comisiei, 
                                                 NĂSTASE Traian – preşedinte ______________ 
 
                          
                                                                          Membri comisie:  
                                                                       FURTUNĂ Dan – Gabriel  - secretar______ 

                           RĂDUCAN Marcela- Cîtălina______ 
                  DIMA Oana – Maria_________ 

                               POPA Eugen – Vasile_________ 
                                                           CRĂCIUN Ionel________ 

                       JOGHIU Nicolae_________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 2: învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 
sportive și de agrement,religie 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 
215/2001 – Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  
aviza  proiectul de  hotărâre privind: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, _______”împotrivă”, şi 
_____”abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
    
       
                                                                 
                                                Președintele comisiei, 
                                                 SON Alexandru – preşedinte_______                            
 
 
                                                                          Membri comisie:  
                                                               RĂDUCAN Marcela – Cătălina – secretar______         

                                                   FURTUNĂ Dan – Gabriel_________                                 
                                                   POIANA Neculai____________                                                
                                                   MATEI Georgel____________                                                   
                                                   POPA Eugen – Vasile__________                                         

                                                               JOGHIU Nicolae____________                                                 
 
 
                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  
ordinii și liniștii publice, drepturilor cetățenilor 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 
215/2001 – Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  
aviza  proiectul de  hotărâre privind: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                         SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                              DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                        PETREA Neculai___________ 

                                                                     MATEI Georgel___________ 
                              DRAGOSTIN Ionel____________ 

 
 
 
       
                                                                 
 
                    
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 4: pentru agricultură, gospodărie comunală, protecția  
mediului și comerț 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 
215/2001 – Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  
aviza  proiectul de  hotărâre privind: aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, Județul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                        POIANĂ Neculai__________ 
 
 
                                                       Membri: 
                                       DUMITRACHE Tomiţă________                       

                           DIMA Oana – Maria___________                                             
                           NĂSTASE TRAIAN___________                                           
                           CRĂCIUN Ionel______________                                                    
                           DRAGOSTIN Ionel___________                                              

                                       PETREA Neculai_____________                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 


