
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 101123/ 07.01.2021 

                                                                                           PROIECT AVIZAT 
   SECRETARUL GENERAL AL  
        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 
       
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I 
al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 

municipiul  Bacău 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            

 Având în vedere: 
- Referatul nr. 580925/ 15.12.2020 înaintat de către Compartiment Invatamant Cultura 
Sanatate prin care se propune aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente 
semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat din municipiul  Bacău; 
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău, înregistrat la instituția noastră  cu 
nr.573636/06.11.2020; 
-  Adresa nr.573477/05.11.2020 inaintata de Institutia Prefectului Judetului Bacau prin care 
ne transmite Adresa nr.19251/23.10.2020 inaintata de Avocatul Poporului; 
- Prevederile art.9(7), art.82, art.105(2) lit.”d” din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 101125/ 07.01.2021; 
- Raportul Direcției  Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 101126/1/ 
07.01.2021; 
- Raportul Compartimentului Învățământ Cultură Sănătate înregistrat cu nr. 101126/2/ 
07.01.2021; 
- Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale 
art. 197 alin. (1), ale art. 204 alin.(2) lit.”a” și alin.(6)  și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2)  lit. ”d” și alin. (7) lit.”a” din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. - Se aprobă acordarea unui număr total de 10.357 burse ( de merit, de studiu 
şi de ajutor social) pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, de 
pe raza Municipiului Bacău, aferent semestrului I al anului școlar 2020-2021, conform 
Anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 
 
       Art. 2. - Se aprobă cuantumul propus al unei burse respectiv: 
       -bursă de merit 100 lei/ lună/ elev; 
       -bursă de studiu 125 lei/ lună/ elev; 
       -bursă de ajutor social 150 lei/ lună/ elev; 
 



 
 
 
       Art. 3 Plata burselor prevăzute în prezenta hotărâre va fi condiționată  de o sursă de la 
Guvernul României. 
 
  Art.4.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Compartiment Învățământ Cultură Sănătate. 
  
       Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, 
Compartimentului Învățământ Cultură Sănătate și Inspectoratului Școlar Județean Bacău. 
 
  Art.6.  Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr. 101125/ 07.01.2021 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului și cuantumului 

burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat din municipiul  Bacău 

 
 

Comunitatea locală este beneficiar al învățământului preuniversitar  iar 

acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atat 

protecția socială cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la 

învățătură și disciplina unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul 

Bacau. 

   Prin HG nr.1064 din  4 decembrie 2020, a fost aprobat pentru anul școlar 

2020-2021, cuantumul minim de 100 lei al burselor de performanță, de merit, 

de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență. Acordarea burselor se face în strictă 

concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011, a criteriilor generale de acordare 

a burselor aprobate prin Ordinul MEC nr.5576/2011, și a criteriilor specifice 

de acordare stabilite de catre consiliile de administație ale unităților de 

învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea 

efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere revenind 

unităților de învățământ preuniveristar de stat si Inspectoratului Școlar 

Județean Bacău. 

 Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 
 

N.O.P,B.S./Ds. I-A-2/ex.1 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 101126/1/ 07.01.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 
I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul  

Bacău 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
- Prevederile art.9(7), art.82, art.105(2) lit.”d” din Legea Educatiei Nationale 
nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizează : 
Art. 9 (7) Invatamantul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, donatii, 
sponsorizari, surse proprii si alte surse legale 
Art. 82    (1)  Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat 
beneficiaza lunar de burse de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de burse 
de ajutor social. 
 (1^1) Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si 
al bursei de ajutor social se stabileste anual prin hotarare a Guvernului. 
 (1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanta, cu bursa de merit 
sau cu bursa de studiu. 
 (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a 
consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 
(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de  Ministerul Educatiei si 
Cercetarii. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, a burselor 
de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie ale 
unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea 
efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare. 
(4) Elevii pot beneficia si de burse pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori 
cu alte persoane juridice sau fizice, precum si de credite pentru studiu acordate de banci, 
in conditiile legii. 
(5) Elevii si cursantii straini din invatamantul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit 
prevederilor legale. 
 (6) Elevii etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate beneficiaza de burse, potrivit 
prevederilor prezentei legi 
- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art 197alin. (1)  ale art. 
204 alin.(2) lit.”a” și alin.(6) și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, modificată şi completată,care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 
a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 Tipurile de acte administrative 
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari. 
Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrative 



(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii. 
Art. 204 (2)  Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie; 
(6) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l) constatarea incetarii de drept a mandatului de 
consilier local sau de consilier judetean, precum si vacantarea locului de consilier local sau de 
consilier judetean se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, 
la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui alt ales 
local, adoptata in prima sedinta desfasurata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii 
deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, 
in conditiile art. 122, precum si consilierului local. 
Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit. ”a”din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată, care precizează: 
Art.129 Atributiile consiliului local 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
    d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 
(7)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
    a) educatia 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
Red. B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  101126/ 07.01.2021 
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

COMPARTIMENT INVATAMANT CULTURA SANATATE 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail la proiectul de hotărâre  privind  

aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului 

școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din 

municipiul  Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de  07.01.2020 să le depuneți în format 

letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 
 
 

 
 
Nr. 580925/15.12.2020                                                                                               
                                                                                                                                   APROB,  

                                                                                                                   PRIMAR 
LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
R E F E R A T 

         Avand in vedere : 
- H.G. nr.1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu  şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă,  care se acordă în anul şcolar 2020-2021, 

- art.9(7), art.82, art.45(5), art.105(2) lit.”d” din Legea Educatiei Nationale 
nr.1/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul MEC nr.5599/21.09.2020 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Adresa Inspectoratului Scolar Judean Bacau, inregistrat la institutia noastra  cu 
nr.573636/06.11.2020; 

- Adresa nr.573477/05.11.2020 inaintata de Institutia Prefectului Judetului Bacau 
prin care ne transmite Adresa nr.19251/23.10.2020 inaintata de Avocatul Poporului 

- Adresa nr.572505/03.11.2020 inaintata de Primaria Bacau prin Compartimentul 
Invatamant Cultura Sanatate, catre Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau, prin 
care a solicitat datele necesare acordarii burselor scolare; 

- Raspunsul cu  nr.10465/07.12.2020 inaintat de Inspectoratul Scolar Judean Bacau, 
inregistrat la institutia noastra  cu nr.580925/08.12.2020, prin care ne comunica 
numarul si tipul burselor scolare pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021, 

 
        Faptul ca societatea si comunitatea locala sunt beneficiari tertiari ai invatamantului 
preuniversitar si ca acordarea burselor reprezinta o forma de spriijn material ce vizeaza 
atat protectia sociala cat si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la 
invatatura si disciplina unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Bacau, 
potrivit art.2 din Anexa la Ordinul nr.5576/2011. 
      Tinand cont de prevederile art.82(2) din Legea nr.1/2011 coroborate cu prevederile 
art.3 din Anexa la Ordinul nr.5576/2011, potrivit carora cuantumul burselor si numarul 
acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local in limita fondurilor aprobate cu 
aceasta destinatie, precum si Adresa nr.10465/07.12.2020 inaintata de Inspectoratul 
Scolar Judean Bacau, va supun aprobarii urmatoarele : 
 
1.  Numarul total de 10.357 burse, alocate elevilor din Municipiul Bacau pentru 
semestrul I al anului scolar 2020-2021, structurate astfel: 
- burse de merit, definite de art.8 din OMEC nr.5576/2011 – 7497 burse 
- burse de studiu, definite  de art.9 din OMEC nr.5576/2011 – 657 burse 
- burse sociale, definite de art.13 din OMEC nr.5576/2011 – 2203 burse 



 
 

 
* bursele de performanta  asa cum sunt definite de art.8 din OMEC nr.5576/201, nu vor fi acordate in semestrul I al 
anului scolar 2020-2021, din lipsa rezultatelor, motivat de faptul ca prin Ordinul MEC nr.4304/21.05.2020 au fost 
anulate competitiile scolare internationale, a etapelor nationale, regionale, judetene ale competitiilor scolare din anul 
scolar 2019-2020.      
       Prin HG nr.1064 din  4 decembrie 2020, a fost aprobat pentru anul scolar 2020-2021, 
cuantumul minim de 100 lei al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor 
social, de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa. 
       Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de 
care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 
 
2. Cuantumul propus al burselor : 
- burse de merit   100 lei/luna 
- burse de studiu 125 lei/luna 
- burse de ajutor social  150 lei/luna 
 
         Acordarea burselor se face in stricta concordanta cu prevederile Legii nr.1/2011, a 
criteriile generale de acordare a burselor aprobate prin Ordinul MEC nr.5576/2011, si a 
criteriile specifice de acordare stabilite de catre consiliile de administatie ale unitatilor de 
invatamant, in limitele fondurilor repartizate potrivit Listei-Anexa si in raport cu 
integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare, intrega raspundere revenind 
unitatilor de invatamant preuniveristar de stat si Inspectoratului Scolar Judetean Bacau. 
        In situatia constatarii unor diferente intre bursele aprobate si numarul de elevi 
beneficiari, acordarea burselor in cadrul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar 
de stat se face in limitele fondurilor repartizate potrivit listei anexa la prezentul referat. 
     Bursele se vor acorda anual, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul 
pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. 
 
     Fata de cele mai sus prezentate va supun analizei : 

- aprobarea numarului de 10.357 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar 
de stat cu frecventa, de pe raza Municipiului Bacau, aferent semestrului I al anului 
scolar 2020-2021, conform Anexei nr.1 la referat; 

- aprobarea tipurilor de burse si a cuantumului acestora, pentru fiecare unitate de 
invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Bacau, conform Anexei nr.1 la 
referat. 

        Fata de cele mai sus prezentate, va rog sa analizati si ulterior sa aprobati intocmirea 
unui proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor aferente 
semestrului I al anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de 
stat din Municipiul Bacau. 
 
 

Compartiment Invatamant Cultura Sanatate 
insp. de spec. Caleap Florin 



 Email:  contactprimarie@primariabacau.ro     •    Tel:  +40 (234) 581849    •    Fax: +40 (234) 588757 

ANEXA LA REFERATUL NR. 580925 /15.12.2020 
 

 
                                                                                                                  APROB,  

                                                                                             PRIMAR 
LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
BURSE ȘCOLARE MUNICIPIUL BACĂU PENTRU SEM.I  AN SCOLAR 2020-2021 

 
Nr. 
Crt. 

Unitatea de învățământ Nr. potenţiali 
beneficiari 

burse de merit 
conform art. 8 

din OMEC 
5576/2011 

 

Nr. potenţiali 
beneficiari 
burse de 
studiu 

conform art. 
9 din OMEC 
5576/2011 

 

Nr. potenţiali 
beneficiari 
burse de 

ajutor social 
conform art. 

13 din OMEC 
5576/2011 

1.  COLEGIUL "N.V. KARPEN" BACAU 183 62 78 
2.  COLEGIUL ECONOMIC "ION 

GHICA" BACAU 332 27 203 

3.  COLEGIUL NATIONAL 
"FERDINAND I" BACAU 428 5 10 

4.  COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE 
VRANCEANU" BACAU 709 7 92 

5.  COLEGIUL NATIONAL "VASILE 
ALECSANDRI" BACAU 699 24 194 

6.  COLEGIUL NATIONAL CATOLIC 
"SF.IOSIF" BACAU 293 61 48 

7.  COLEGIUL NATIONAL DE ARTA 
"GEORGE APOSTU" BACAU 562 11 26 

8.  COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 
"STEFAN CEL MARE" BACAU 844 81 45 

9.  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
BACAU 219 20 18 

10.  LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL 
SALIGNY" BACAU 59 45 263 

11.  LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU 
MANGERON" BACAU 110 229 277 

12.  LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE 
ANTIPA" BACAU 74 9 337 

13.  LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU 
RARES" BACAU 93 3 118 

14.  LICEUL TEORETIC "HENRI 
COANDA" BACAU 188 40 141 

15.  SCOALA GIMNAZIALA "ALECU 
RUSSO" BACAU 27 3 6 

16.  SCOALA GIMNAZIALA 
"ALEXANDRU CEL BUN" BACAU 143 2 18 

17.  SCOALA GIMNAZIALA 
"ALEXANDRU IOAN CUZA" BACAU 256 2 41 

18.  SCOALA GIMNAZIALA 
"CONSTANTIN PLATON" BACAU 165 3 8 

mailto:contactprimarie@primariabacau.ro


 
19.  SCOALA GIMNAZIALA "DOMNITA 

MARIA" BACAU 42 6 43 

20.  SCOALA GIMNAZIALA 
"DR.ALEXANDRU SAFRAN" BACAU 143 0 0 

21.  SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE 
BACOVIA" BACAU 134 7 3 

22.  SCOALA GIMNAZIALA "ION 
CREANGA" BACAU 90 1 20 

23.  SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI 
DRAGAN" BACAU 340 10 60 

24.  SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL 
SADOVEANU" BACAU 171 3 23 

25.  SCOALA GIMNAZIALA "MIRON 
COSTIN" BACAU 346 31 54 

26.  SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE 
IORGA" BACAU 185 4 15 

27.  SCOALA GIMNAZIALA "NICU 
ENEA" BACAU 27 2 13 

28.  SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN 
VOICU" BACAU 67 1 20 

29.  SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU 
HARET" BACAU 267 3 5 

30.  SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 
BACAU 301 6 24 

 Total  7497 657 2203 
 TOTAL GENERAL  10357 
 

 

 

 

 

 

                                                  Compartiment Invatamant Cultura Sanatate                                                                                                                                                                                                               
insp. de spec. CALEAP FLORIN 
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