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M I N U T � 
 

privind desf��urarea �edin�ei ordinare a Consiliului local din 
29.05.2014 

 
  
           Convocarea consilierilor locali a fost f�cut� in baza dispozitiei  nr.67/23.05.2014 fiind inaintate individual  
invitatiile de participare la sedinta  în care au fost precizate: data, ora, locul desf��ur�rii �i ordinea de zi a �edin�ei. 
 Sunt prezen�i  14 consilieri , �edin�a fiind legal constituita.Absent este dl Vasilescu Mircea – motivat (deces 
in familie) 
 Presedinte ales este dl. GHEORGHE STEFAN VIOREL.       
 Participa la sedinta d-na Sarealba Iuliana – secretar , d-ra Nita Felicia – expert din cadrul 
Compartimentului financiar contabil. Nu participa la sedinta dl Teodorescu Florin stefan – primar. 
            Minuta incheiata cu ocazia desfasurarii  sedintei ordinare din luna aprilie  a fost pus la dispozitia 
consilierilor locali. 

D-na secretar – supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din luna aprilie 2014. 
Nu  sunt alte obiectiuni. 
Se supune la vot procesul  verbal  . 
Se voteaza cu 14 voturi pentru .Dl Vasilescu Mircea – absent  

  
            Dl. presedinte citeste propunerea de ordine de zi : 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea exercitiului financiar pe anul 2013 ; 
2. Proiect de hotarare privind infiintarea unor treceri de pietoni pe DN1A  in comuna  

Crevedia,Judetul Dambovita ; 
3. Proiect de hotarare privind   acordarea cu titlu gratuit pe domeniul public a  dreptului de uz si  

servitute de trecere subterana in favoarea SC PLUSFINANCE ESTATE 1 SRL pentru 
amplasare LES in scopul deservirii  obiectivului Centrala Electrica Fotovoltaica . 

4. Proiect de hotarare privind acordul realizarii de catre Infotrend Data SRL a unui studiu de  
fezabilitate privind eficientizarea consumatorilor energetici subordonati primariei Comunei Crevedia 

5. Diverse. 
D-na secretar – la diverse se va prezenta o adresa inaintata de Postul de politie Crevedia. 
Dl presedinte supune la vot ordinea de zi  .Se voteaza cu 13 voturi pentru . Dl Vasilescu Mircea – absent 

.Dl Toader Florin – impotriva. 
Dl Toader Florin – dl. Primar trebuia sa prezinte la sfarsitul trimestrului III al exercitiului bugetar un raport 

privind incasarile si cheltuielile curente privind activitatea lui si a aparatului de specialitate platit din bani 
publici.Dl Teodorescu trebuia sa prezinte inventarul comunei conform prevederilor legale. 

  
 Dl. presedinte trece la  punct  1 al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea exercitiului 
financiar pe anul 2013. 
 Dl. Presedinte da cuvantul d-rei contabil Nita Felicia. 
 D-ra Nita Felicia- prezinta din Nota de fundamentare nr. 3405/25.04.2014 ,publicata pe site-ul institutiei cu 
30 de zile inainte de dezbateri.Prezinta « Situatiile financiare « «la data de 31.12.2013 . 
 Dl. Toader Florin – conform programului de achizitii aprobat pentru anul 2013 au fost 41 de pozitii .Sa 
vedem ce s-a realizat ? 
 D-ra Nita Felicia- S-au realizat urmatoarele : 

- Aviz mediu PUG – pct 14 din program- 1000 lei ; 
Dvs.va uitati la propunerile din programul de achizitii .Lista de investitii este altceva ;este anexa din 
buget.Lista de investitii a fost aprobata la inceputul anului. 

- Parcare cimitir Darza  - 8515,38 lei ; 
- Program arenda – 500 lei ; 



- Imprejmuire biserica Crevedia – 9961,07 lei ; 
- Extindere iluminat public Darza – 18070,92 lei ; 
- Proiectare tratament bituminos – 30380 lei ; 
- Instalatie udat gazon Baza sportiva Crevedia – 4533,65 lei ; 
- Extindere iluminat public Darza,str. Agricultorilor – 2690,50 lei ; 
- Iluminat public Crevedia – 13429,03 lei ; 
- Iluminat public Crevedia – 369,00 lei ; 
- Imprejmuire biserica Crevedia 10937,83 lei. 
   
  Dl Toader Florin – in programul de achizitii investitiile sunt defalcate pe lucrari,pe servicii si 
peachizitii.Trebuia ca dvs si dl primar sa prezentati un raport :cat s-a consumat  si cat s-a cheltuit ?Din 33 
de lucrari propuse in program s-au realizat 7.S-a cheltuit atat si atat !Pentru ce nu s-a facut,de ce nu s-a 
facut si pentru ce au fost propusi a fi cheltuiti banii in anul urmator ?De patru sedinte s-au solicitat 
cheltuielile ! 
  DL. Voinea – ce consum de energie electrica este la Baza sportiva Crevedia ? 
  D-ra Nita Felicia- nu am intentia sa va duc in eroare .Modernizarea Bazei sportive Crevedia a avut 
18 mii lei prevedere. 
  Dl Voinea si anul trecut ne-ati spus ca se fac si nu s-au facut !Atatea cifre pe care le spuneti,nu se 
vad.Va este frica. 
  Dl Costache – de ce nu se cer argumente concrete ? 
  Dl Toader Florin – tu fabulezi ! 
  Dl Voinea – sunt cheltuieli nejustificate !Unde sunt banii ? 
  D-ra contabil – in Trezorerie. 
  D-na secretar – aceste  dezbateri trebuiau sa aiba loc si in sedinta de comisie. 
  Dl Toader Florin – noi am solicitat in sedinta de comisie ca d-ra contabil sa se prezinte cu 

programul de achizitii si cu documente justificative. 
  D-ra contabil - cand se solicita rectificarea bugetului se face in conformitate cu prevederile 

legale.Pe data de 31.10. – lista de investitii era aprobata de catre Consiliul local. 
 Se continua prezentarea investitiilor realizate in 2013 : 
- Punct aprindere trifazic Crevedia :3835,31 lei ; 
Dl. Viceprimar – s-a facut in dealul mare ; 
D-ra contabil : - pietruire drumuri satesti :198784,40 lei ; 
- Consolidare terasament :348,69 lei ; 
- Ansamblu de joaca : 393645,04 lei ; 
- Inventariere terenuri :79850,00 lei ; 
- Punct aprindere Darza : 1532,59 lei ; 
- Reabilitare dispensar uman +proiectare : 25782,82 lei ; 
- Scoala noua Darza +proiectare :53389,44 lei ; 
-  Scoala veche  Darza  :60230,39 lei ;lei ; 
- Gradinita Crevedia +proiectare : 69384,32 lei. 
- Proiect anvelopare sediu primarie : 2500 lei ; 
- Proiect dispensar uman Samurcasi : 10000 lei. 
- Total obiective 2013  realizate : 645251,06 lei  
Cheltuieli pentru  servicii si materiale : s-au platit furnizori,respectiv  Romtelecom 2380 .De la Elcogrup s-

au cumparat  materiale pentru iluminatul public.   
Dl Toader : nu se regasesc aceste cheltuieli in lista. 
D-ra contabil – cum sa nu se regaseasca. Aici sunt structurate ca se le intelegeti. 
Dl Toader Florin – lista asta trebuia sa ne-o scoateti si noua la xerox. 
Total cheltuieli pentru anul 2013 : 4175 208  lei,din care : 
- Pentru capitolul autoritati publice : 1170884  ; 
- Pentru invatamant :2080051 ,din care invatamant  1656335 . 
Dl Toader Florin : ce reprezinta ? 
D-ra contabil :imediat ,o sa citesc si ce reprezinta.Cultura… 
D-na secretar : spune acum ce reprezinta,tot esti la ele. 
D-ra Contabil : autoritati publice 1170884 lei  ,din care cheltuieli de personal 514090 ;cheltuieli de 

materiale ,bunuri si servicii 314792. 
Dl Toader Florin : stop. Ce bunuri si servicii ?Faceti-le deoparte pe cheltuieli.Ce firme au luat ?Unde s-au 

dus banii ? 
D-ra contabil – furnituri de birouri  
Dl Toader – Ce furnituri de birouri ati cumparat de 30 milioane?Facturile ?Tot,defalcat. 
Dl Voinea – le-a luat aadministratorul ,care se plimba cu masina primariei. 



D-ra contabil – am cumparat :chitantiere,imprimate pentru serviciile din primarie 5158 lei ,insemnand 
registre de casa ,borderouri… 

Dl Toader – astea nu sunt furnituri ! 
D-ra Felicia – aveti rabdare ! 
Dl Toader florin – exista separat pana si sfoara. 
D-na secretar- asta trebuia sa se dezbata la sedinta de comisie. 
Dl Toader Florin :ati cumparat dvs.creioane si gume de 888 mii de  lei ?Mie imi prezinti asa sau nu.Eu am 

inregistrat acum.Maine la DNA.Baterii de buldo de 96 milioane.Aratati-mi si mie o chitanta !Mie asa imi 
prezentati :107 imprimate asistenta sociala.Am solicitat 4 milioane lei. Am cumparat atatea imprimate. 

D-ra contabil – in afara de imprimate s-au cumparat si cartuse pentru imprimante. 
Dl Toader – erau si bureti de vase  de 800 de mii lei .Perie de spalat.Apa distilata.Spray tapiterie.  
D-ra contabil – nu s-au luat toate : sunt trecute doar . 
Dl Toader Florin : gel WC,odorizant camera,alcool medicinal,clor,prosoape de hartie. dosare de 287 

milioane 
D-ra contabil :nu sunt numai dosare sunt si altele ; cartuse pentru imprimante … ; materiale pentru 

curatenie 6930 
Dl Toader Florin :.sa va spun la materiale de curatenie ce aveati dvs. Trecut aici :praf de cuatenie 80 lei 
   Ajungem la punctul 40 si spuneti : nu s-au cumparat inele de plastic de 168 milioane  .De ce pun 

problema asa ?Mafia din primarie stia ca se ajunge aici. Cheltuielile neefectuate  l-ea bagat anul acesta  in bugetul 
scolii.de asta bugetul scolii nu mai este de cat a fost in 2013 si anul acesta este de nu stiu cate miliarde Uitati-va pe 
bugetul scolii. 

D-ra contabil : sunt numai propuneri : 
Dl Toader Florin – d-nii profesori care invata copii dvs. vin cu creioane  si pixuri de acasa. 
D-ra contabil – incalzit si iluminat 5884 ;  
Dl Toader Florin – amanam pentru saptamana viitoare.V-a intrat mosrcovul ca trebuia sa se prezinte 

executia de 6 luni dezile.Sa va fie rusine. 
D-ra contabil – a fost publicata executia de o luna de zile. 
Dl Toader Florin – Ce a fost publica ?De ce vreti aprobarea noastra/ ?Sa ne bagati la puscarie. De ce vreti 

sa va aprobam noi cheltuielile aberante pe care le-ati facut.D-ta nu intri la puscarie ca te acoperi de hartii.Primarul 
semneaza deconturile.I-a facut derogare de semnatura unui prost din primarie care a semnat si certificate 
fiscale.Aratati-mi unde i-am aprobat noi lui Silviu Mitroi sa semneze certificate fiscale ?sa va fie rusine aparat al 
primariei.Veniti cu aceste cheltuieli pe puncte. 

D-ra contabil – sunt prezentate in conformitate cu prevederile legale. 
Dl Toader Florin – sunteti niste papusoi acolo. Ati avut 33 propuneri .Dati banii altora si puneti in buget ce 

sunteti capabili sa faceti. 
D-ra contabil – din acele lucrari care nu s-au executat,din acele economii toti banii vin in anul financiar 

2014. 
Dl Toader Florin – Cica ati facut economii .Ati fost incapabili sa le fecati. 
D-ra contabil - Toti dvs. ati aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si cu o serie intreaga 

de investitii. 
Dl Voinea – pentru echipa de fotbal nu este legal nimic. Consiliul local a fost de acord cu acel contract  
D-ra contabil – va spun ce se intampla si cu echipa de fotbal. Ati aprobat in sedinta de buget .Avem aprobat 

si un contract de asociere intre Consiliul local si echipa de fotbal din crevedia pentru plata unor deconturi – sume 
pentru albitraj si pentru deplasarea echipei de fotbal in diferite localitati pentru sustinerea meciurilor de 
fotbal.Pentru acest lucru Gheorghe ion a prezentat documentatie cu adresa de inaintare pentru deplasarile echipei de 
fotbal in alte localiatti.Orice activitate care se desfasoara la nivel de institutie publica trebuie justificata.S-a 
decontat acea sumapentru deplasarea echipei de fotbal  si li s-a virat suma  care se incadreaza in prevederile 
bugetare ale trim I si II  pentru deplasarea acestor echipe.Nu s-au aprobat niste chitante si deplasari ale arbitrilor 
.deplasarile arbitrilor  nu sunt aprobate in sedinta de consiliu. 

Dl Toader Florin – sa le aprobam. 
D-ra contabil – in contractul de asociere scrie ce se aproba si ce nu se aproba.Le-am spus cu ce documente 

sa vina. Au venit cu niste chitante taiate cu pixul ,cu numar de chitanta taiat.Acele hartii nu le consider acte 
justificative. 

Dl presedinte – d-ra fiti mai la obiect cu prezentarea. 
D-ra contabil – v-am expus lista de investitii.Fata de obiectivele de investitii aprobate de dvs. in anul 2013 

nu s-au realizat toate obiectivele de investitii 
Dl. Presedinte – din care motiv ? 
D-ra contabil : motive obiective. Nu s-a reusit sa se realizeze.nu au fost fundamentate.In 2013 s-au aprobat 

urmatoarele : 
- Reabiltare scoala Darza- realizat ; 
- Reabiltare gradinita Crevedia - realizat; 

Pentru reabilitare scoala Darza s-a platit suma de 53389 lei ,insemnand 5000 lei proiect tehnic si 



constructie 48389 lei . 
Reabilitare gradinita Crevedia 88 mii lei propunere si suma cheltuita a fost de 66 384  lei ,insemnand 
2000 lei proiect tehnic si 64384.32 lei constructie  

- Reabiltare dispensar Crevedia – propunere 42 mii lei ,cost 25782.82 lei ,insemnand 1500 lei pentru proiect 
tehnic 24282.82 lei constructia ; 

- Anvelopare sediu Primarie –propunere 27 mii ; nu s-a efectuat fiind ca nu s-a aprobat proiectul.Proiectul 
costa 2500 lei ; 

- Reabilitare Scoala Cocani- nu s-a realizat ; 
- Amenajare loc de joaca Samurcasi .am avut alocati 10 mii lei pentru Samurcasi,10 mii pentru Cocani si 20 

mii lei pentru Darza.S-au realizat ansambluri de joaca de 39365 lei. 
Dl presedinte propune o pauza.Au iesit din sala  unul de la PSD si unul de la PDL 

 D-ra contabil – stema localitatii :s-a propus suma de 5 mii lei .Nu s-a realizat. 
- Proiect parcelare : 80 mii lei .Su-a realizat proiectele conform Legii nr. 165/2013- inventarierea terenurilor 

. 
Dl Toader Florin – 800 milioane pentru inventariere ?Cine a realizat lucrarea ? 
D-ra contabil : SC LUF _ CAD SRL . 

- Amenajare piata centrala in Crevedia – nu s-a realizat.imprejmuire gradinita Samurcasi – nu s-a realizat ; 
- Aviz mediu PUG – propunere 2 mii lei ; 

Dl Toader Florin : la urmatoarea sedinte vrem sa vedem ce a facut LUF CAD.Contract,deviz,ce a 
executat.Tot. 
D-ra contabil – inlocuire tabla acoperis biserica Crevedia ;s-au propus 10000 lei.Nu s-a realizat. 

- Imprejmuire biserica Crevedia 10937 .83 bani  
Dl Toader Florin – vrem sa vedem cine a realizat lucrarea si cat a costat. 
D-ra contabil lucrarea a fost realizata de echipa noastra de baieti,in regie proprie  si suma inseamna 
numai materialele. 

- Amenajare parcare cimitir Darza – realizat in suma de 8538 lei ,realizata tot in regie proprie. 
- Consolidare terasament biserica Manastirea.S-a platit doar un aviz la Apele Romane- 348 mii lei.. 

Dl Toader Florin – lucrarea nu s-a realizat.   
D-ra contabil : alimentare gaze – nu s-a realizat ; 

- Reabilitare biserica Cocani – nu s-a realizat ; 
- Baza sportiva Crevedia – instalatie udare gazon – realizat 4533.65 lei ; 
- Extindere iluminat public Darza  – realizat  
Dl Toader Florin – cine a facut aceasta extindere de iluminat public ? 
D-ra contabil : s-a realizat in regie proprie. 

- Extindere iluminat public Crevedia  – realizat.Propunere 15 mii lei,cheltuiti 13429 lei ; 
- Punct aprindere Darza – s-a realizat  .Sa platit la Electrica 1532 lei ; 
- Punct aprindere trifazic ;propunere 10 mii lei .S-au folosit materiale 3835.38 lei  
- Retea de gaze la Cocani – nu s-a realizat. 
- Alimentare cu apa Cocanu – nu s-a realizat. ; 
- Tratament bituminos – propunere 940 mii .s-au achitat banii numai pentru proiectare 30380 ; 
- Sistem de evacuare ape pluviale :propunere 34 mii lei.Nu s-a realiza ; 
- Podet peste paraul din Cocani- propunere 20 mii lei.Nu s-a realizat. 
- Deviere conducta apa Crevedia.Nu s-a realizat. 
- Modernizare drumuri Cocani : propunere 300 mii lei .Nu s-a realizat. 
- Modernizare drumuri Darza ,Manastirea – nu s-au realizat ; 
- Alee pietonala – nu s-a realizat ; 
- Pietruire drumuri – s-a realizat  

Dl Toader Florin – aceasta pietruire s-a facut fara proiect tehnic.Noi nu am aprobat documentatie 
tehnica la pietruire. 
D-ra contabil – la nivelul anului 2013 cheltuielile totale au fot de 4175 mii lei,un procent de 51% din 
planificare.Pentru capitolul autoritati publice am avut prevedere de 315 mii lei ,procent de 63 % din 
prevederea bugetara.S-au facut economii.Nu s-au achizitionat obiecte de inventar. 

Dl presedinte – propune o pauza de 5 minute. 
PAUZA 
Se reiau discutiile. Prezenti in sala 14 consilier. Dl. Vasilescu Mircea – absent motivat. 
D-ra contabil – citeste din Nota de fundamentare la partea de cheltuieli. 
Dl Toader Florin – unde s-au dat cele 33 mii lei la cultura ?Cui s-au dat banii ? 
D-ra contabil – pentru culte s-au aprobat 30 mii lei si s-au alocat 28894 lei.Cultura reprezinta sume de la 

cultura +culte . 
Dl Gheorghe Ionut – suma totala cheltuita ? 
D-ra contabil – 4175 mii lei ,reprezentand 51% din planificare. 
Dl Gheorghe Ionut – de ce ? 



D-ra contabil – nu au fost cheltuieli.s-au facut economii. 
Dl Gheorghe Stefan – Tot timpul spuneti ca s-au facut economii !De ce am mai alocat banii ? 
Dl matache emanoil – de ce nu spuneti ca nu a vrut primarul ? 
Dl Toader Gheorghe – avizul comisiei este favorabil . 
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotarare . 
 Se voteaza cu 8 voturi pentru (Grupul PDL si Stefan Marian _ ;6 voturi impotriva (Grupul PSD) .dl. 

Vasilescu Mircea absent. 
D-na secretar – proiectul de hotarare este aprobat ;hotararea este validata. 
Dl Toader florin – ne-am opus datorita modului superficial in care este tratata problema bunurilor 

comunitatii locale.Cheltuielile au fost prezentate la gramada .Solicitam demisia contabilului sef care a prezentat 
acest simulaclu de executie bugetara pe care o solicitam de la sfarsitul anului trecut.Aparatul primariei nu isi 
esecuta atributiile pentru care este platit din banii publici.Solicitam ca la sedinta urmatoare sa se puna la dispozitia 
consiliului local  fisele posturilor pentru fiecare persoana din primarie. 

 
 
Dl. presedinte trece la  punctul 2  al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind infiintarea unor treceri de 

pietoni pe DN1A  in comuna Crevedia,Judetul Dambovita  
Dl viceprimar – citeste Acordul Inspectoratului de Politie judetean Dambovita  exprimat prin adresa nr. 

776371/4.04.2014 ,inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 3342/24.04.2014. 
 
Dl. presedinte trece la  punctul 3  al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind   acordarea cu titlu gratuit 

pe domeniul public a  dreptului de uz si servitute de trecere subterana in favoarea SC PLUSFINANCE ESTATE 1 
SRL pentru amplasare LES in scopul deservirii  obiectivului Centrala Electrica Fotovoltaica . 

Traseul bransamentului este acelasi cu cel aprobat de consiliu intr-o sedinta anterioara pentru SC BE.RO  SRL. 
 Dl. Toader Florin – s-a propus la comisie ca aceste firme sa plateasca 15 % din cheltuielile cu energia. 
 D-na secretar – se poate face o intelegere cu aceste firme numai in baza unor contracte. 

 
  Avizul comisiei de specialitate este favorabil. 
 Dl presedinte – supune la vot PH. 
 Se voteaza cu 14  voturi pentru.Dl Vasilescu Mircea – absent.  
 
 Dl. presedinte trece la  punctul 4  al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind acordul realizarii de catre 
Infotrend Data SRL a unui studiu de fezabilitate privind eficientizarea consumatorilor energetici subordonati 
primariei Comunei Crevedia 

 Dl viceprimar – am inteles ca aceasta firma executa gratuit si proiectul si lucrarea . 
 Dl Toader Florin – propune ca acest contract sa fie studiat si aprobat de catre Consiliul local. 
 D-na secretar – a fost prezentat comisiilor de specialitate si este anexa la proiectul de hotarare. Se prevede in 
proiectul de hotarare ca prestatorul va suporta cheltuiala seviciilor Zero lei din bugetul local. 

Avizul comisiei este favorabil 
Dl presedinte – supune la vot PH. 

 Se voteaza cu 14  voturi pentru.. Dl Vasilescu Mircea – absent.  
 
 
Dl. presedinte trece la  punctul 5  al ordinii de zi: Diverse. 

  
1. Dl Stefan Marian – in sedintele anterioare s-a ridicat problema cu cainii vagabonzi. 

D-na secretar – se poate incheia un contract in baza caruia sunt ridicati cainii vagabonzi si dusi la un 
adapost.. 
Dl viceprimar -  Exista la Mogosoaia o firma care  incaseaza 80 Euro pentru fiecare caine ridicat. 

2. Dl Stefan Marian – este o problema cu spatiul (terenul) de la fosta posta – cladire demolata in prezent.Nu s-
au luat masuri. Acel spatiu este ocupat partial ,abuziv. 

3. Dl Gheorghe Ionut – d-na dr. de la Samurcasi intreaba cand se incep lucrarile de la dispensarul Samurcasi. 
Dl viceprimar – in curand. 

4. Dl Toader Florin – solicit o delegatie din partea Consiliului local pentru o audienta la SC Distrigaz . 
Referitor la interventia mea de la Apele Romane ,mi s-a promis ca se vor trimite documentele solicitate 
catre primarie. 
Dl presedinte – supune la vot propunerea d-lui Toader Florin de a reprezenta Consiliul local la SC 
Distrigaz,prin delegatie. 
Se voteaza cu 14 voturi pentru.Dl Vasilescu Mircea absent. 

5. Dl Matache Emanoil – trebuie rezolvata problema tantarilor. 
6. Dl Gheorghe Stefan – la prima rectificare de buget propun sa se aloce bani pentru protocol ,daca este legal. 



7. Dl Toader Florin – in perioada sarbatorilor pascale au fost inregistrate inundatii la nivelul localitatii.Propun 
ca persoanele inundate sa fie scutiti de la plata impozitului pentru anul in curs: sunt 3-4 familii in Cocani,in 
Crevedia 2 familii ,2 familii in Samurcasi ( str. Guliei) si 2 familii in Darza.  
 

Nu mai sunt alte discutii. 
Dl presedinte declara sedinta inchisa. 
 

                 PRE�EDINTE DE �EDIN��, 
                                                                                                                                               S E C R E T A R, 
                  GHEORGHE STEFAN VIOREL  
                                                                                                                                         Jr.SAREALBA IULIANA 
             
 

Crevedia 29.05.2014 


