
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 10781 din 11.07.2022 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 138 
privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10781/11.07.2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Vaslui;  
- referatul secretarului general al județului nr. 10778/11.07.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 10815/11.07.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, 
cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.d) și f) și alin.(5) lit.b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei 
pentru protecția copilului; 

- art. 115 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Vaslui, 
cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, după 
cum urmează: 
1. Preşedinte                   Diana-Elena Ursulescu     - secretar general al judeţului Vaslui; 
2. Vicepreşedinte             Cazacu Dragoș-Andrei     - director general al D.G.A.S.P.C.     
                                                                               Vaslui; 
3. Membru titular            Andreea Olaru                 - medic primar pediatru; 
4. Membru titular            Daniela Laic                    - reprezentant al I.S.J. Vaslui; 
5. Membru titular            Mitrița Nechita                - reprezentant al A.J.P.I.S. Vaslui; 
6. Membru titular          Mihaela Voicu                 - reprezentant al organismelor     
                                                                                private acreditate;                                                                            
7. Membru titular          Irina Cata                       - reprezentant al organismelor  
                                                                                private acreditate.   

(2) Se aprobă desemnarea membrilor supleanți ai membrilor titulari ai Comisiei 
nominalizați la alin.(1), după cum urmează: 
1. Ana-Maria Zaharia - medic primar pediatru; 
2. Cristina Elena Dogariu - reprezentant al I.S.J. Vaslui; 
3. Claudia Lavinia Dănilă - reprezentant al A.J.P.I.S. Vaslui; 
4. Mihaela Zanoschi - reprezentant al organismelor private acreditate; 



5. Mihai Popa - reprezentant al organismelor private acreditate. 
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii în 

situații temeinic motivate și se exercită începând cu data de 02.08.2022. 
(4) Atribuțiile și funcționarea Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui sunt cele 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea 
comisiei pentru protecția copilului și în Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.150/2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Vaslui. 

Art.2. – Începând cu data de 02.08.2022, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.145/2017, cu modificările ulterioare, se abrogă.  

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
prevăzute la art.1 alin. (1) și (2). 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, secretariatului Comisiei pentru 
Protecția Copilului Vaslui, persoanelor interesate și se publică pe pagina de internet 
http://www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

 
                    Vaslui, __________2022 
 
             PREȘEDINTE,  
                              Dumitru Buzatu 
 
 

                                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                             Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

                                                              DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
                                                             Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  

                                                            și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                              Director executiv, 
                                                              Mihaela Dragomir 

                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
          este necesar votul majorității simple. 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 10781/11.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind înființarea și componența  

Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:  
Conform dispozițiilor art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
în subordinea Consiliului Județean Vaslui funcționează Comisia pentru Protecția Copilului 
Vaslui, ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.145/2017, autoritatea 
deliberativă județeană a aprobat componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, 
iar prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.160/2021 a fost aprobată ultima 
actualizare a componenței acestei comisii. Mandatul membrilor Comisiei se încheie la 
data de 01.08.2022. 

Amintim că, potrivit art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind 
organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, proiectul de hotărâre 
privind înființarea și componența comisiei se întocmește de secretarul general al 
județului, care îl supune aprobării consiliului județean. 

Totodată, alin. (1) al art. 3 din același act normativ stabilește componența 
Comisiei, iar, potrivit alin. (2) din art. 3, fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are 
desemnat un membru supleant. 

Astfel, după cum rezultă și din referatul secretarului general al județului nr. 
10778/11.07.2022, s-a solicitat - conform art. 5 din H.G. nr. 502/2017 - Direcției de 
Sănătate Publică Vaslui, Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și Agenției Județene 
pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui să își desemneze reprezentanți pentru a fi propuși 
ca membri titulari și supleanți ai Comisiei. Prin adresele nr. 12328/21.06.2022, nr. 
2137/23.06.2022 și nr. 9748/AJPISVS/23.06.2022, aceste instituții și-au desemnat 
reprezentanții. 

Totodată, reprezentanții organismelor private acreditate care desfășoară 
activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, conform procesului-
verbal încheiat în data de 11.07.2022, au propus ca membri titulari pe doamnele: Mihaela 
Voicu - Fundația World Vision România și Irina Cata - Asociația Congregația Surorilor 
Franciscane Misionare de Assisi; iar ca membri supleanți pe: doamna Mihaela Zanoschi - 
Asociația Bună Ziua Copii din România și domnul Mihai Popa - Asociația Myosotis România. 

Precizăm că mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea 
prelungirii în situații temeinic motivate. 

Ținînd cont de cele de mai sus, considerăm că este necesară și oportună 
inițierea prezentului proiect de hotărâre și includerea acestuia pe ordinea de zi a primei 
ședințe a Consiliului Județean Vaslui. 

II.Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III.Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.145/2017, cu modificările ulterioare, 

se abrogă începând cu data de 02.08.2022. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în 

cauză: consultarea Direcției de Sănătate Publică Vaslui, Inspectoratului Școlar Județean 
Vaslui, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui și a organismelor private 



acreditate, care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului pe raza județului Vaslui. 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de 
hotărâre în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale 
şi funcţionale preconizate:  

După adoptare, hotărârea se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, 
precum și persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, hotărârea se va publica pe pagina de internet http://www.cjvs.eu – 
secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul secretarului general al județului.  
  

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 10815/11.07.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind înființarea și componența  

Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale          
art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, Direcția Administrație Publică, în calitatea sa 
de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind înființarea și componența Comisiei pentru 
Protecția Copilului Vaslui, în raport cu atribuțiile și competențele acestui compartiment 
și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice de interes județean/protecția și promovarea drepturilor 
copilului. 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul. 
c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 5laborate 
respectivul proiect de hotărâre  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei 
pentru protecția copilului; 

- art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând seama de cele precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv 
al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment. 
Propunem analizarea acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare, în prima ședință a 
Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 
 

  
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat –  - -  
Verificat – Dragomir Mihaela  Director execuiv 11.07.2022  
Întocmit – Andronic Marilena-Eugenia Șef birou 11.07.2022  
 

 



ROMÂNIA       De acord să se supună dezbaterii     
JUDEŢUL VASLUI         plenului consiliului județean  
CONSILIUL JUDEŢEAN   Președinte, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI                Dumitru BUZATU          
Nr. 10778/11.07.2022 
                                                           
 

REFERAT 
privind inițierea unui proiect de hotărâre privind înființarea și componența  

Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui 
 
 

 Conform dispozițiilor art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
în subordinea Consiliului Județean Vaslui funcționează Comisia pentru Protecția Copilului 
Vaslui, ca organ de specialitate al acestuia, fără personalitate juridică, având 
următoarele atribuții principale: 

a) stabilirea încadrării în grad de handicap și orientarea școlară a copilului; 
b) pronunțarea, în condițiile prezentei legi, cu privire la propunerile 

referitoare la stabilirea unei măsuri de protecție specială a copilului; 
c) soluționarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal; 
d) alte atribuții prevăzute de lege. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.145/2017, autoritatea 

deliberativă județeană a aprobat componența Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui, 
iar prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.160/2021 a fost aprobată ultima 
actualizare a componenței acestei comisii. Mandatul membrilor Comisiei a fost de 5 ani, 
termen care se împlinește la data de 01.08.2022. 

Potrivit art.5 din Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea și 
funcționarea comisiei pentru protecția copilului, proiectul de hotărâre privind 
înființarea și componența comisiei se întocmește de secretarul general al județului, 
care îl supune aprobării consiliului județean. 

Totodată, alin.(1) al art.3 din același act normativ stabilește componența 
Comisiei, după cum urmează: 

a) secretarul județului, respectiv secretarul sectorului municipiului București - 
președinte; 

b) directorul executiv/general al direcției generale de asistență socială și 
protecția copilului, denumită în continuare Direcție - vicepreședinte. Acesta poate delega 
atribuțiile care îi revin directorului executiv adjunct/general adjunct care coordonează 
activitatea de protecție a drepturilor copilului; 

c) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, 
având cel puțin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialități medicale 
sau asimilate: neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă 
specializare pediatrică, desemnat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a 
municipiului București - membru; 

d) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul școlar județean, 
respectiv al municipiului București - membru; 

e) un reprezentant desemnat de agenția județeană pentru plăți și inspecție 
socială, respectiv a municipiului București, de preferință un asistent social - membru; 

f)  doi reprezentanți ai organismelor private acreditate, propuși de secretarul 
județului, respectiv al sectorului municipiului București - membri. 

Potrivit alin. (2) din articolul sus-amintit, fiecare dintre membrii titulari ai 
Comisiei are desemnat un membru supleant. 

Astfel, conform art. 5 din H.G. nr. 502/2017, s-a solicitat conducerii Direcției 
de Sănătate Publică Vaslui, Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și Agenției Județene 
pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui să își desemneze reprezentanți pentru a fi propuși 



ca membri titulari și supleanți ai Comisiei. Prin adresele nr. 12328/21.06.2022, nr. 
2137/23.06.2022 și nr. 9748/AJPISVS/23.06.2022, anexate prezentului referat, aceste 
instituții și-au desemnat reprezentanții în comisie. 

Propunerea reprezentanților organismelor private acreditate în Comisie are la 
bază respectarea prevederilor art.4 alin. (2) din H.G. nr. 502/2017, conform cărora: 
“poate fi propus ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat 
acreditat care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului, are studii superioare și nu desfășoară activități în cadrul autorităților publice 
locale sau centrale.” 

Precizăm faptul că reprezentanții organismelor private acreditate care 
desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, conform 
procesului-verbal încheiat în data de 11.07.2022, au propus ca membri titulari pe 
doamnele: Mihaela Voicu - Fundația World Vision România și Irina Cata - Asociația 
Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi; iar ca membri supleanți pe doamna 
Mihaela Zanoschi - Asociația Bună Ziua Copii din România și domnul Mihai Popa - Asociația 
Myosotis România. 

Potrivit prevederilor legale, mandatul membrilor Comisiei va fi de cinci ani, cu 
posibilitatea prelungirii în situații temeinic motivate. 

Ținînd cont de cele de mai sus, considerăm că, pentru asigurarea continuității 
în activitate, este necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre anexat și 
includerea acestuia pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Diana-Elena URSULESCU  



  Nr. 10773/11.07.2022 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
încheiat astăzi, 11 iulie 2022,  

ca urmare a convocării reprezentanților organismelor private acreditate care 
desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului 

 pe raza județului Vaslui 
 

ORA 10,00 
 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, deschide 
lucrările ședinței convocată prin adresa nr. 9986/27.06.2022, arătând că din numărul 
total de 8 organisme private acreditate în condițiile Legii nr. 197/2012, care desfășoară 
activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pe raza județului 
Vaslui, participă la întâlnire un număr de 6 organisme private acreditate. 
                La ședință participă: 
 

 Reprezentant al 
organismelor private 

acreditate 

Adresa 

1. Alina Ciortescu Asociația Bună Ziua Copii din România -  
(str. Tudor Vladimirescu, nr.45, mun. Bârlad) 
 

2. sora Cata Irina Asociația Congregația Surorilor Franciscane 
 Misionare de Assisi – Filiala Huși - 
Centrul de zi pentru copii 
(str. Melchisedec, nr.4, mun. Huși) 
 

3. Buclea Denisa-Elena A.C.M.A. Betania Bârlad 
(str. Mihai Eminescu, nr.2, mun. Bârlad, jud. Vaslui) 

4. Popica Georgiana Asociația Filantropia Ortodoxă Huși  
(str. Ștefan cel Mare, nr.1, mun. Huși) 
Alte date de contact: Beregoi Vladimir 
0746.894280 
 

5.  Popa Mihai (prin 
mijloace electronice) 

Asociația Myosotis România 
(str. I. L. Caragiale, nr.10, mun. Bârlad) 
 

6.  Mihaela Voicu Fundația World Vision România – Centru de zi 
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii 
Negrești 
(str. Rotașului, nr.7, București, sector 1; 
 str.Unirii, bl.F1, sc.D, ap.1, parter, Negrești) 
 

 
* 

*     * 
 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, prezintă 
motivul convocării ședinței: consultarea reprezentanților organismelor private acreditate 
care desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pe 



raza județului Vaslui în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea membrilor 
Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui. 

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) lit. f) din H.G. nr.502/2017 privind organizarea și 
funcționarea comisiei pentru protecția copilului, doi dintre membrii titulari ai acestei 
comisii vor fi reprezentanți ai organismelor private acreditate care desfășoară activități în 
domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. Pentru aceștia se vor desemna și 
doi supleanți. Mandatul acestora va fi de 5 ani, reprezentarea fiind asigurată prin rotație. 

Conform art. 4 alin. (2) din actul normativ menționat anterior, “poate fi propus 
ca membru în Comisie numai reprezentantul organismului privat acreditat care 
desfășoară activități în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, are studii 
superioare și nu desfășoară activități în cadrul autorităților publice locale sau 
centrale.” 

Propunerile formulate de reprezentanții prezenți la întâlnire sunt următoarele: 
- membri titulari:  

a) Mihaela Voicu - Fundația World Vision România (propusă de doamnele Alina 
Ciortescu și Denisa Buclea); 

b)  Irina Cata - Asociația Congregația Surorilor Franciscane Misionare de Assisi 
(propusă de doamna Popica Georgiana);                 
      -  membri supleanți:  

a) Mihaela Zanoschi - Asociația Bună Ziua Copii din România (propusă de sora Cata 
Irina); 

b) Mihai Popa - Asociația Myosotis România (propus de sora Cata Irina). 
 
                                                                * 

Doamna Diana-Elena Ursulescu, secretarul general al județului, declară închise 
lucrările şedinţei. 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 11.07.2022. 
 
    
 
                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                              Diana-Elena URSULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Întocmit, 
  Șef birou Andronic Marilena - Eugenia 
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DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ VASLUI 

Strada Republicii, Bl 367, sc. E & F ,  VASLUI, ROMANIA 
11 Telefon 0235 / 312455 11Fax 0235 / 317351 

secretariat@dspvs.ro 

CĂTRE, 

rCONSILIUL JUDEŢ�N VA<iLQi 1 

REG1$TAA&'U�� NU.ALA
11.!l!W<ll R. 'EJrt� N - --• C"'\ ?t\ 00 

1\6•• _. 11° '" 
� ., • • ol.iJ,....._. 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

Având în vedere: 

- adresa solicitarea dumneavoastră prin adresa nr. 9659/20.06.2022, înregistrată la Direcţia de Sănătate 

Publică Judeţeană Vaslui cu nr. 12328/20.06.2022; 

- prevederile H.G. Nr. 502/2017, art. 3, alin. (1) lit. c) privind organizarea şi asigurarea funcţionarii 

comisiei pentru protecţia copilului; 

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Vaslui desemnează 2 medici primari în specialitatea pediatrie 

care deţin certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România ce vor face parte din Comisia 

pentru Protecţia Copilului Vaslui: 

1.Dr. Olaru Andreea - medic primar pediatrie - membru titular

(date de contact - telefon: , adresa e-mail: ); 

2. Dr. Zaharia Ana Maria - medic primar pediatrie - membru supleant

(date de contact- telefon: ). 

Cu stimă, 

NUME PRENUME FUNCŢIA DATA 
Bianu Livia Consilier superior 21.06.2022 

SEMNĂTURA 








