CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Bogdan Aurica

Subsemnata, Bogdan Aurica, în calitate de consiler local din partea Partidului
Național Liberal, calitate câștigată la Alegerile Locale din data de 27 septembrie
2020, prezint o informare cu cele mai importante activități și întruniri la care am
participat în anul 2021.
În această perioadă de referință, activitatea mea s-a bazat în special pe
atribuțiile care îmi revin în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Am participat la toate ședințele Consiliului Local, având cu această ocazie o
poziție activă la majoritatea dezbaterilor privind adoptarea hotărârilor puse în
discuție, precum și la activitățile comisiei din care fac parte contribuind la
dezbaterea proiectelor de hotărâre repartizate acestei comisii.
De asemenea, am participat și la ședințele de comisie din care fac parte,
respectiv

Comisia pentru Amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea

domeniului public și privat, juridică și de disciplină.
Pentru a aviza proiectele de hotărâre am studiat documentația pusă la
dispoziție, am solicitat informații suplimentare persoanelor din compartimentul
care iniția proiectul.
În perioada de referință, activitatea referitoare la întâlnirile cu cetățenii din
comuna Păunești, județul Vrancea, s-a desfășurat în conformitate cu legislația
proprie perioadei de pandemie, în sensul că cetățenii mi-au adresat diverse
probleme. Problemele prezentate au fost transmise compartimentelor din cadrul
primăriei și o parte dintre acestea au fost rezolvate iar altele sunt în curs de
rezolvare.
În aceste luni, am încercat să reprezint interesele comunității așa cum am crezut
de cuviință, conștient că se putea face mai mult. Voi încerca pe viitor ca, împreună
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cu ceilalți consilieri locali, să realizăm la un nivel cât mai înalt dorințele și interesele
locuitorilor comunei Păunești, județul Vrancea.
În încheiere vreau să mulţumesc tuturor cetățenilor pentru încrederea pe care
mi-au acordat-o și îi asigur de întreaga mea recunoștință și disponibilitate în a le fi
util.

Consilier local,
Bogdan Aurica
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Cantia Ion

Subsemnatul, Cantia Ion, din comuna Păunești, județul Vrancea, în calitate de
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Păunești, județul Vrancea, miam desfășurat activitatea, pe parcursul anului 2021 în cadrul Comisiei pentru
Agricultură, activități economico - financiare, buget, finanțe, protecția mediului și
turism.
Conform art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local are obligația de a
prezenta un raport referitor la activitatea depusă în anul precedent. Acest lucru
constituie transparență în administraţia publică și relevă comunicarea consilierului
local cu cetățenii localității.
Principalele activități desfășurate în anul 2021 în calitate de consilier local au
fost următoarele:
- am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local
Păunești;
- am luat parte la dezbaterea tuturor materialelor și mi-am exprimat votul
asupra tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi a ședințelor prin vot favorabil,
împotrivă sau abținându-mă, având în vedere întotdeauna interesele cetățenilor și
ale comunității locale;
- am răspuns pozitiv la proiectele de hotărâre pe care le credeam că sunt
benefice și ajută la dezvoltarea comunei Păunești în toate planurile;
- am participat la ședințele comisiei unde am încercat împreună cu ceilalți
colegi, ca în urma dezbaterilor să aducem îmbunătățiri proiectelor de hotărâri;
- în cadrul întâlnirilor cu cetățenii am preluat toate problemele sesizate de
aceștia și constatate de mine, le-am adus la cunoștința Consiliului local și autorității
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executive a primăriei, solicitând stabilirea de termene și responsabilități de
rezolvare;
- am fost prezent la solicitările domnului Primar sau Viceprimar, având o relație
de colaborare foarte bună cu dânșii, respectiv cu consilierii locali, indiferent de
culoarea politică.
În continuare, imi voi menține elanul pentru buna desfășurare a mandatului de
consilier și să fiu util comunității locale.

Consilier Local,
Cantia Ion
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Cautiș Ionel
Subsemnatul, Cautiș Ionel, din comuna Păunești, județul Vrancea, în calitate de
consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Păunești, județul Vrancea, miam desfășurat activitatea, pe parcursul anului 2021, ca membru al Comisiei pentru
activități economico-financiare, buget, finanțe, protecția mediului și turism.
În anul 2021 mi-am desfășurat activitatea de consilier local în cadrul Consiliului
Local Păunești, în temeiul art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor comunei
Păunești, voi încerca să sintetizez în acest raport principalele acţiuni pe care le-am
desfăşurat în cadrul Consiliului Local Păunești la care m-am implicat, mi-am adus
aportul sau le-am coordonat.
Pe parcursul anului 2021, am participat la toate ședințele ordinare și
extraordinare ale Consiliului Local Păunești iar la unele ședințe, am luat cuvântul și
am adus în discuție problemele sau propunerile cetățenilor, am venit cu propuneri
pentru a îmbunătăți atât activitatea Consiliului Local cât și cea a Primăriei comunei
Păunești.
De asemenea, am păstrat legătura în permanență cu cetățenii comunei Păunești
și am participat la o serie de ședințe, acțiuni, manifestări cu caracter social,
economic, cultural, religios și educativ desfășurate pe raza comunei Păunești.
Colaborarea cu aparatul de specialitate al primarului Comunei Păunești, dar și
cu întreaga structură executivă, a fost una excelentă.
Pe tot parcursul mandatului, prin diverse acțiuni de informare, am adus la
cunoștință locuitorilor comunei Păunești, prevederile Hotărârilor Consiliului Local,
ce au fost adoptate și de care erau interesați în mod direct.
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Așadar, consider că prin activitate, dar și prin vot, am susținut toate proiectele
importante pentru Comuna Păunești.

Consilier Local,
Cautiș Ionel
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Cautiș Liliana

Subsemnata, Cautiș Liliana, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei
Păunești, județul Vrancea, investită în această funcție în urma alegerilor locale din
data de 27 septembrie 2020 din partea Partidului Național Liberal.
De la alegerile locale din anul 2020 am onoarea să fac parte din cadrul
Consiliului Local al comunei Păunești, județul Vrancea, cu sprijinul echipei partidului
Național Liberal și al cetățenilor care mi-au dat votul de încredere, îmi dau silința să
vin în sprijinul lor ca majoritatea cetățenilor să simtă acest lucru.
Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local,
precum și la ședințele de comisie din care fac parte, respectiv Comisia pentru
Agricultură, activități economico - financiare, buget, finanțe, protecția mediului și
turism.
Pentru a aviza proiectele de hotărâre, am studiat documentația pusă la
dispoziție, am solicitat informații suplimentare persoanelor din compartimentul
care iniția proiectul.
În ședințele de consiliu am luat cuvântul în vederea formulării de
amendamente la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, luări de poziție față de
oportunități sau legalitate a proiectelor ori intervenții politice.
Activitatea

de

comisii

s-a

concretizat

în

abordarea,

analizarea,

avizarea/neavizarea proiectelor repartizate comisiei din care fac parte. Cand
situația a impus, au fost invitați angajați din aparatul de specialitate al primarului
pentru a oferi informații suplimentare referitoare la problematica proiectelor de
hotărâri supuse aprobării.
În perioada de referință, activitatea referitoare la întânirile cu cetățenii din
comuna Păunești, s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare proprie
perioadei de pandemie, în sensul că cetățenii mi-au adresat diverse probleme.
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Problemele prezentate au fost transmise compartimentelor din cadrul primăriei și o
parte dintre acestea au fost soluționate iar altele sunt în curs de rezolvare.
În toată această perioadă am acționat cu corectitudine și bună credință,
activitatea mea de consilier local având ca unic scop apărarea intereselor
comunității care m-a ales.

Consilier Local,
Cautiș Liliana
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Chelaru Neculai
În anul 2021 mi-am desfășurat activitatea de consilier local în cadrul Consiliului
Local Păunești, în temeiul art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Reprezint cetățenii comunei Păunești în funcția de consilier local din partea
grupului PNL.
Principalele activități desfășurate în anul 2021 în calitate de consilier local au
fost următoarele:
- am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local
Păuneșt; în cadrul dezbaterilor din aceste ședințe am intervenit cu observbații
încercând să lămuresc diferite probleme;
- am răspuns pozitiv la proiectele de hotărâre pe care le credeam că sunt
benefice și ajută la dezvoltarea comunei Păunești în toate planurile;
- fac parte din Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ,
sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecția copilului;
- am participat la ședințele comisiei unde am încercat împreună cu ceilalți
colegi, ca în urma dezbaterilor să aducem îmbunătățiri proiectelor de hotărâri;
- în cadrul întâlnirilor cu cetățenii am preluat toate problemele sesizate de
aceștia și constatate de mine, le-am adus la cunoștința Consiliului local și autorității
executive a primăriei, solicitând stabilirea de termene și responsabilități de
rezolvare;
- am fost prezent la solicitările domnului Primar sau Viceprimar, având o relație
de colaborare foarte bună cu dânșii, respectiv cu consilierii locali, indiferent de
culoarea politică.
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În continuare, imi voi menține elanul pentru buna desfășurare a mandatului de
consilier și să fiu util comunității locale.

Consilier Local,
Chelaru Neculai
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Chiriec Aurel
În anul 2021 mi-am desfășurat activitatea de consilier local în cadrul Consiliului
Local Păunești, în temeiul art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Reprezint cetățenii comunei Păunești în funcția de consilier local din partea
grupului PNL.
Am participat la toate ședintele Consiliului Local al comunei Păunești, la care
am luat cuvântul ori de câte ori am considerat că pot aduce lămuriri, iar în cazul în
care anumite aspecte ale proiectelor propuse spre aprobare am considerat că nu
sunt suficient de explicite, am cerut lămuriri inițiatorilor.
În activitatea desfășurată, în calitate de consilier local, am avut ca obiectiv
principal respectarea intereselor cetățenilor, respectarea prevederilor legale în
ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor publice în interesul comunității.
De asemenea, am avut întâlniri periodice cu cetățenii comunei și am transmis
cât mai fidel, proiectele autorității locale cu impact asupra cetățenilor.
Calitatea de consilier local mi-a oferit ocazia de a participa în ședințele
Consiliului Local și de a aprofunda legislația aplicabilă problematicii administrației
publice locale. A fost momentul în care am observat neclaritățile și confuzia din
acest domeniu.
În același timp, din discuțiile avute cu cetățenii, am concluzionat că pentru
aceștia accesul la informație pare o iluzie, fapt pentru care am încercat să îi
conștientizez că obținerea de informații publice este relativ simplă respectând
prevederile Legii 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Timpul ce a trecut de la alegerea mea în funcția de consilier local, a fost un timp
de învățare și totodată un timp de acțiune. Consider că activitatea depusă de către
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mine în cadrul Consiliului Local Păunești a fost una în spiritul legii cât și al
interesului comunei și al cetățenilor, fiind onorabilă, lăsând totodată loc de mai
bine pentru perioada ce a rămas din acest mandat.

Consilier Local,
Chiriec Aurel

2

CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Marin Vasile
Subsemnatul, Marin Vasile, dețin calitatea de consiler local din partea Partidului
Național Liberal, calitate câștigată la Alegerile Locale din anul 2016, precum și la
Alegerile Locale din data de 27 septembrie 2020 iar prin prisma acestui raport de
activitate, vă aduc la cunoștință despre activitatea de consilier local desfășurată în
Consiliul Local al comunei Păunești, județul Vrancea.
Articolul 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare prevede că "Fiecare consilier local este
obligat să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale."
Consider că prin aportul meu în cadrul dezbaterilor organizate atât din cadrul
comisiilor de specialitate cât și în cazul multiplelor probleme dezbătute în cadrul
ședințelor de consiliu, am contribuit la bunul mers al activității realizate în cursul
anului 2021.
Prin propunerile pe care le-am exprimat atât în cadrul ședințelor de comisie cât
și în celelalte ședințe organizate, am încercat să iau o poziție conform propriei mele
conștiințe, considerând că prin acest comportament am respectat întocmai
jurământul pe care l-am depus la validarea în funcția de consilier local, precum și
respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local.
Pe tot parcursul mandatului, prin diverse acțiuni de informare, am adus la
cunoștință locuitorilor comunei Păunești, prevederile Hotărârilor Consiliului Local,
ce au fost adoptate și de care erau interesați în mod direct.
Activitatea mea în relația cu Primăria comunei Păunești a fost una pozitivă, de
cooperare și înțelegere și, îmi voi menține, în continuare, elanul pentru buna
desfășurare a mandatului de consilier și să fiu util comunității locale.
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În încheiere vreau să mulţumesc tuturor cetățenilor pentru încrederea pe
care mi-au acordat-o și îi asigur de întreaga mea recunoștință și disponibilitate în a
le fi util.

Consilier Local,
Marin Vasile
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Rogozan Neculai
În anul 2021 mi-am desfășurat activitatea de consilier local în cadrul Consiliului
Local Păunești, în temeiul art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Reprezint cetățenii comunei Păunești în funcția de consilier local din partea
grupului PNL.
Subsemnatul, Rogozan Neculai, din comuna Păunești, județul Vrancea, am
exercitat mandatul de consilier local în anul 2021 și am participat la toate ședințele
Consiliului Local al Comunei Păunești, respectiv în cadrul comisiei pentru activități
social culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială,
protecția copilului.
Pentru fiecare ședință, am luat la cunoștință ordinea de zi, am studiat proiectele
de hotărâri propuse, procesele verbale de ședință, am dezbătut problemele supuse
avizării, solicitând în anumite situații detalii și explicații, de la persoanele
responsabile din cadrul Primăriei comunei Păunești sau din partea inițiatorilor de
proiecte de hotărâre.
În cadrul ședințelor, dacă a fost cazul, am propus amendamente, aducându-le la
cunoștință și membrilor Cosiliului Local Păunești.
Colaborarea cu aparatul de specialitate al primarului Comunei Păunești, dar și
cu întreaga structură executivă, a fost una excelentă.
Pe tot parcursul mandatului, prin diverse acțiuni de informare, am adus la
cunoștință locuitorilor comunei Păunești, prevederile Hotărârilor Consiliului Local,
ce au fost adoptate și de care erau interesați în mod direct.
Așadar, consider că prin activitate, dar și prin vot, am susținut toate proiectele
importante pentru Comuna Păunești.
Consilier Local,
Rogozan Neculai
1

CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Sandu Maricel

Conform art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
fiecare consilier local are obligația de a prezenta la începutul fiecărui an, raportul
referitor la activitatea depusă în anul precedent. Acest lucru constituie transparență
în administrația publică și relevă comunicarea consilierului local cu cetățenii
comunei Păunești.
Subsemnatul, Sandu Maricel, reprezint Consiliul Local al comunei Păunești încă
din anul 2016, reales pe listele Partidului Național Liberal în septembrie 2020.
Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local,
precum și la cele organizate pe comisii de specialitate.
În acest mandat am fost ales în cadrul comisiei pentru activități social culturale,
culte, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecția copilului.
Am fost contactat ori de câte ori a fost necesar și am participat la dezbateri pe
difertie teme. În toate cazurile mi-am exprimat clar punctul de vedere asupra
problemelor ridicate.
Am luat cuvântul de câte ori am considerat că e necesar, am venit cu diferite
propuneri pentru îmbunătățirea activității Consiliului Local, am făcut interpelări
către conducerea instituției de câte ori am considerat că este oportun. Toate cele
semnalate au fost în spiritul legii și în sprijinul locuitorilor comunei Păunești.
Dintre activitățile în care m-am implicat și am avut interpelări, amintesc:
- susținerea tuturor proiectelor de dezvoltare a comunei Păunești;
- am susținut rectificările bugetare care au adus uneori modificări față de
bugetul inițial, de asemenea am venit cu propuneri la realizarea impozitelor și
taxelor locale;
- în calitate de consilier local, am participat la o serie de acțiuni, manifestări cu
caracter social, economic, cultural, educativ, desfășurate pe raza comunei Păunești.
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M-am implicat și caut să mă implic în continuare în acțiunile Consiliului Local,
susținând inițiativele pozitive care duc la îmbunătățirea condițiilor de viață ale
locuitorilor comunei Păunești.
Închei acest raport de activitate cu promisiunea ca pe viitor să mă implic în
continuare în ceea ce se va întreprinde în cadrul acestei instituții, convinsă fiind de
faptul că cei care ne-au acordat încrederea administrării acestei comune vor fi
mulțumiți că am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință, pentru prosperitatea acestei
comune.

Consilier Local,
Sandu Maricel
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Sprinceanu Viorel

Conform art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local are obligația de a
prezenta un raport referitor la activitatea depusă în anul precedent. Acest lucru
constituie transparență în administraţia publică și relevă comunicarea consilierului
local cu cetățenii localității.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor comunei
Păunești, voi încerca să sintetizez în acest raport principalele acţiuni care le-am
desfăşurat în cadrul Consiliului Local Păunești la care m-am implicat, mi-am adus
aportul sau le-am coordonat.
Am participat la toate ședintele Consiliului Local Păunești, precum și la toate
ședintele comisiei de specialitate din care fac parte, unde am analizat temeinic
proiectele de hotărâre prezentate.
Am luat cuvântul și mi-am exprimat punctul de vedere atunci cand situația a
cerut, atât asupra proiectelor de hotărâre cât și asupra altor probleme expuse, atât
în şedinţa de consiliu, cât și în şedinţa comisiei de specialitate.
Am venit cu propuneri pentru îmbunătățirea activității Consiliului Local,
Primăriei cât și îmbunătățirea relației cu cetățenii comunei.
Toate cele semnalate au fost în spiritul legii și în sprijinul cetățenilor și a
colegilor din Consiliul Local.
Periodic m-am intalnit cu cetățenii comunei, am discutat problemele ridicate
de aceștia și am prezentat verbal în ședintele de consiliu în vederea aducerii la
cunoștință și pe cât posibil, rezolvarea lor.
Am votat favorabil proiectele de hotărâre prezentate, sau m-am opus atunci
cand situația a impus.
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M-am implicat activ în mobilizarea cetățenilor la efectuarea lucrărilor de
interes obștesc, mai ales persoanele beneficiare de ajutor social conform
prevederilor Legii 416/2001.

Activităţi cotidiene
- m-am implicat în rezolvarea cât mai eficientă a solicitărilor cetăţenilor comunei;
- am participat la şedinţele Consiliului Local şi în comisia de specialitate din care fac
parte;
- am sustinut toate proiectele de dezvoltare a localității, propuneri de concesiune
sau încredințare
- am acordat audienţe, am participat la întâlniri şi şedinţe publice;

Consider că prin activitatea desfăşurată am încercat să fiu un sprijin şi un
suport de nădejde pentru primarul comunei, Primăria Păunești si Consiliul Local
Păunești, pe care consider că îl reprezint, cred eu, cu responsabilitate,
profesionalism și transparență.
În încheiere vreau să vă mulţumesc tuturor consilierilor care indiferent de
culoarea politică au adoptat o atitudine pozitivă, responsabilă şi constructivă faţă
de proiectele, propunerile şi iniţiativele promovate.

Consilier Local,
Sprincianu Viorel
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CONSILIUL LOCAL PĂUNEȘTI
RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE – 2021
Consilier local Vrabie Costică

Conform art. 225, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local are obligația de a
prezenta un raport referitor la activitatea depusă în anul precedent. Acest lucru
constituie transparență în administraţia publică și relevă comunicarea consilierului
local cu cetățenii localității.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor comunei
Păunești, voi încerca să sintetizez în acest raport principalele acţiuni care le-am
desfăşurat în cadrul Consiliului Local Păunești la care m-am implicat, mi-am adus
aportul sau le-am coordonat.
În anul 2021 am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale
Consiliului Local Păunești.
Totodată, am participat la toate ședințele comisiilor de specialitate din care
fac

parte,

respectiv

Comisia

pentru

amenajarea

teritoriului,

urbanism,

administrarea domeniului public și privat, juridică și de disciplină.
Pentru fiecare ședință de comisie sau de plen a Consiliului Local am studiat
proiectele de hotărâri propuse și puse la dispoziție de către Secretarul general al
comunei și Executivul Primăriei, solicitând detalii și explicații de la inițiatori atunci
când am considerat că se impune acest lucru.
În perioada de referință, activitatea referitoare la întâlnirile cu cetățenii din
comuna Păunești, județul Vrancea, s-a desfășurat în conformitate cu legislația
proprie perioadei de pandemie, în sensul că cetățenii mi-au adresat diverse
probleme. Problemele prezentate au fost transmise compartimentelor din cadrul
primăriei și o parte dintre acestea au fost rezolvate iar altele sunt în curs de
rezolvare.
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În toată această perioadă, am acționat cu corectitudine și bună credință,
activitatea mea de consilier local avâdn ca unic scop apărarea intereslor comunității
care m-a ales.
Activitatea mea în relația cu Primăria comunei Păunești a fost una pozitivă, de
cooperare și înțelegere și, îmi voi menține, în continuare, elanul pentru buna
desfășurare a mandatului de consilier și să fiu util comunității locale.
În încheiere vreau să mulţumesc tuturor cetățenilor pentru încrederea pe
care mi-au acordat-o și îi asigur de întreaga mea recunoștință și disponibilitate în a
le fi util.

Consilier Local,
Vrabie Costică

2

