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JUDETUL GATATI
COMUNA PISCU
CONSILIUL LOCAL
Nr. 896S din 3r.o5.z.o2z

PROCES-VERBAL,
iNcrrnrer AsrAzr ?r.o E.z,92z

Astdzi data de mai sus, in sala de qedinle a Primdriei comunei PISCU, are loc cu incepere de la
ora t6.oo qedinla ordinarfl a Consiliului Local al Comunei PISCU, jude]ul Galali.

Consiliul local al comunei PISCU, judelul Galali, a fost invitat in Eedin!6 ordinar5, in
conformitate cu art.133 din OUG 57log.o7.zor9 privind Codul administrativ, cu modificlrile qi
completdrile ulterioare, prin convocatorul cu nr.38z4 din 25.o5.2c.22, intocmit in baza Dispozitiei
nr.8r din 25.o5.2c22 a primarului comunei PISCU.

Sunt prezenti toti cei 13 consilieri in funclie.
La aceastd qedin!5 mai sunt prezenti de drept primarul comunei, dl. $tefan Vlad Ei Silceanu

Gica, secretarul general al comunei. Mai participd d-na Coman Paula-Adriana, $ef birou financiar,
contabilitate, impozite qi taxe, din aparatul de specialitate al primarului comunei Ei este prezent in
sal[ dl. Alexandru Mdndel.

Secretarul general al comunei, Sdlceanu Gica, anun!5 cd qedinla este legal constituit5.
Dl. preEedinte de qedintd, Petic[ Mircea, preia lucrarile gedintei gi prezint5 ordinea de zi,

potrivit Dispozi{iei Primarului nr. Br din 21.o1.2o2z, dup[ cum urmeazd :

1. Aprobarea procesului - verbal al qedinlei din 27.04.2c.2z
2. Prezentarea adresei cu nr. 4Sz8 din o4.o S.zo22 inaintat5 de Institulia Prefectului

Judetului Galati. Prezint5 Silceanu Gica, secretarul general al comunei.
3. Proiect de hotlrAre nr. BB din 1o.o5,2ozz privind: neasumarea responsabilite$i

organizirii Ei deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizilia produselor gi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea mdsurilor educative, aferente Programului pentru Ecoli al RomAniei in perioada
2ol7-2o29, la nivelul comunei Piscu, judelul Galali, pentru anul qcolar 2o22-2ozg.IniSiator:
Stefan Wad, primarul comunei.

4. Proiect de hotirA.re nr. BS din tt,oi.zozz privind: Aprobarea rezilierii
contractului de inchiriere nr.2129 din 27.o4.2or7 incheiat intre Consiliul local al
comunei Piscu, judetul Galati Ei Stan Sdndel. Inifiator: $tefan Wad, primarul comunei.

5. Proiect de hotirAre nr. 34 din 1o.o5.2o22 privind: Aprobarea rezilierii
contractului d.e concesiune din 13.o8.1998 incheiat intre Consiliul local al comunei
Piscu, judetul Galati qi Antache Ghite. Inifiator: $tefanWad, primarul comunei.

6. Proiect de hotirAre nr. g6 din L2.o4.2o22 privind: aprobarea modificirii
structurii organizatorice a unitetii administrativ-teritoriale - Comuna Piscu, Judelul
Galati. Inifiator: $tefan Vlad, primarul comunei.

7. Proiect de hotirflre nr. BZ din 19.<18.2022 privind : aprobarea contului de incheiere
a exerciliului bugetar pe anul 2o2L. Inifiator: $tefanWad, primarul comunei.

8. Proiect de hotirflre nr. g8 din 19.<l5.2tr22 privind : Aprobarea documentaliei tehnico-
economice pentru lucrarea "Repara[ie curenti sediu prim[rie", Inifiator: $tefan Wad,
primarul comunei.

9. Proiect de hotirAre nr. 39 din 2o.o5.2ozz privind: Aprobarea ajust[rii prelului
contractului de achizilie public5, conform Ordonanlei Guvernului nr.47 din r4.o4.2o22, a
obiectivului de investilii "Mod.ernizarea relelei de drumuri de interes local in
comuna Piscu, jude[ul Gala!i". Ini{iator: $tefanwad, primarul comunei.

ro. Proiect de hotirffre nr. 4o din 2g.o5.2ozz privind : aprobarea vflnzirii prin
licita[ie publicfi deschisd a terenului in suprafalei de 1.325 mp situat in T4B, PerB, lbt.z,
apar[inAnd domeniului privat al comunei Piscu qi a terenului in suprafa{i de 4oo mp situat in



Tr4,P.z76lzZ8lS lot.z cu constructia Cr in suprafa{d de z9 mp aparlinAnd domeniului privat
al comunei. Inifiator: $tefanWad, primarul comunei.

rr. Proiect de hotlrAre nr. 4r din 23.o5.2ozz privind: Modificarea contractului de
concesiune nr. ZB8 incheiat in data de 25.o3.2o1o intre Consiliul local Piscu qi Voinea
Ciluian-Cdtdlin. Iniliator : $tefan Wad, primarul comunei.

rz. Proiect de hotirflre nr. 4g din 24.o1.2oez privind : acordarea unui stimulent financiar
pentru nou - nlscuti. Inifiator: $tefanWad,primarul comunei.

13. Proiect de hotflrAre nr.44 din z5.o S.z.oz2 privind : Modificarea Contractului de
concesiune nr. 24gT incheiat in data de ro.o8.zoo6 intre Consiliul local Piscu qi dl. JAtea
Laurenliu-Vi rgil. Iniliator : $tefan Wad, primarul comunei.

14. Proiect de hotirffre nr. +S din z2.og.zozz privind.: Actualizarea inventarului
bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Piscu, judelul Galali. Inifiator: $tefanVlad,
primarul comunei.

r5. Analizarea Ei discutarea unor cereri.
16. Informdri, intrebdri, interpel6ri qi rdspunsuri.
Ia cuvAntul dl. primar, care propune modificarea ordinei de zi astfel: introducerea pe ordinea de

zi la pct 15 a proiectului de hotdrAre nr.46 din 27.o9.2c.22 privind Rectificarea bugetului local al
comunei Piscu pentru anul zozz. Inifiator: $tefan Vlad, primarul comunei. Iar pct.l5 Si t6 sd.
deuind.pct.t6 Si t7.

Se supune aprobdrii ordinea de zi modificat[ gi este aprobatd in unanimitate cu 13 voturi
"pentru".

Pregedintele de qedinp, dl. Petici Mircea propune sd i se dea cuvAntul d-lui Alexandru Mdndel
prezent in sal5.

Ia cuvAntul dl. Alexandru Mdndel care aratd cI renun!5 la contractul de concesiune pentru
terenul p5dure insd doreqte sd fie sc5zut de la plata concesiunii restante deoarece pe perioada cAt a
detinut terenul a plantat cu puieli de salcAm t4hainsd primdria nu s-a implicat a impune ciobanilor
sd nu mai intre in pddure.

Ia cuvAntul secretarul general al comunei care aratl cd acest contract trebuie respectat.
Ia cuvAntul dl. $tefan Gheorghe care propune sd se verifice contractul Ei datoriile cdtre bugetul

local.

Documentele ce au fost dezbXtute in Eedinlele din 27.o4.2o22 se depun in dosare speciale ale
qedinlelor respective, sunt numerotate, semnate gi sigilate de cltre secretarul general al comunei Ei
preqedintele de qedin!5.

Se trece la punctul z al ordinei de zi.
Secretarul general al comunei dd citire adresei cu nr. 4528 din o4.o S.2o2z inaintatd de

Institu{ia Prefectului Jude[ului Galali.
Se trece la punctul 3 al ordinei de zi.
Se d[ cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezintX referatul de a

ectul de

Se d[ cu,rantrrl d-nei Silc".r., Cica, secretar general a] comunei, care dI citire raportului de
specialitate al aceluiaqi proiect.

Se dI cuvAntul, preqedintilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeaz[ discutii, intreblri qi propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunf inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este aprobat in

unanimitate cu tg uoturi,,pentru".



Se trece la punctul4 al ordinei de zi.
Se dI cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintd referatul de aprobare qi

de hotXrAre privind Aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.zrzq din
2J.oQ,.2:or7 incheiat intre Consiliul local aI comunei Piscu, judelul Galali gi Stan Sdndel.

Se dd cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar generil al comunei, 
"rr" 

dd citire raportului de
specialitate al aceluiagi proiect.

Se dX cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.r., 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intrebdri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunf tnscrieri la cuud.nt; Se nLpurrc aprobdrii proiectul de hotdrd"re ;i este aprobat in

unanimitate cu I 3 uoturi,,pentru".
Se trece la punctul 5 ai ordinei de zi.
Se dd cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintd referatul de aprobare Ei

proiectul de hotdrAre privind Aprobarea rezilierii contractului d-e concesiune din r3.oS.r99b
incheiat intre Consiliul local al comunei Piscu, judelul Galali Ei Antache Ghit5.

Se dd cuvAntul d-nei Sdlceanu Gica, slcretar g"n"iu[ al comunei, care dI citire raportului de
specialitate al aceluiaEi proiect.

Se dX cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezintX rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeaz5 disculii, intreb[ri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
-Atru sunf inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre gi este aprobat in

unanimitate cu t3 uoturi,,pentru".
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi.
Se d[ cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezint[ referatul de aprobare Ei

proiectul de hotlrAre privind aprobarea modificlrii structurii organizatorice a unit[1ii
administratir teritoriale - Comuna Piscu, Judelul Galali.

Se dd cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire raportului de
specialitate al aceluiaEi proiect, intocmit de d-na Trandafir Antoneta, consilier achizilii publice din
cadrul Compartimentului achizilii publice Ei resurse umane.

Se di cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeaz5 disculii, intreb5ri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Se dd cuudntul d-lui $tefan Gheorghe, care propune sd se scoatd. la concurs in ued.erea

ocupdrii posturile de la compartimenul poliSie locald gi sd se amplaseze o camerd de luat uedere
pentru suprauegherea zonei de iesire din CAp qi SMA.

Nu mai sunt inscrieri la cuul.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre qi este aprobat in
unanimitate cu 1 S uoturi,,pentrt'.

Se trece la punctul7 al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezint[ referatul de aprobare Eiproiectul de hotdrAre privind aprobarea contului de incheiers a exerciliului bugetai pe anul

2021.
Se dX cuvAntul d-nei Sfllceanu Gica, secretar general al comunei, care d[ citire raportului de

specialitate al aceluiaEi proiect, intocmit de d-na Coman Paula-Adriana, Eef birou-Biroui financiar,
contabilitate, impozite Ei taxe.

Se dX cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 Ei 3 din cadrul consiliului local,
care prezint5 rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeaz5 disculii, intreb[ri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuu6.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre gi este aprobat ?.n

unanimitate cu I3 uoturi,,pentru".
Se trece la punctul 8 al ordinei de zi.
Se dd cuvAntul d-lui gtefan Vlad,

proiectul de hotdrAre privind Aprobar
primarul comunei, care prezinti referatul de aprobare Ei'ea documentaliei tehnico-economice pentru lucrarea



Se dX cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dd citire raportului de
specialitate al aceluiagi proiect, intocmit de d-na Trandafir Antoneta, consilier achizilii publice din
cadrul Compartimentului achizilii publice Ei resurse umane.

Se dX cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazl disculii, intrebdri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuud.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre qi este aprobat in

unanimitate cu l3 uoturi,pentru".
Se trece Ia punctul 9 al ordinei de zi.
Se dd cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezint5 referatul de aprobare Ei

proiectul de hotXrAre privind Aprobarea ajustdrii prelului contractului de achizilie publicd, conform
Ordonanlei Guvernului nr.47 din r4.o4.2022, a obiectir,rrlui de investilii "Modernizarea re[elei
de drumuri de interes local in comuna Piscu, judelul Gala!i".

Se dd cuvAntul d-nei S[lceanu Gica, secretar general al comunei, care d[ citire raportului de
specialitate al aceluiaqi proiect, intocmit de d-na Trandafir Antoneta, consilier achizilii publice din
cadrul Compartimentului achizilii publice gi resurse umane.

Se dd cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.r., 2 Ei 3 din cadrul consiliului local,
care prezint5 rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

UrmeazX disculii, intreblri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrA.re Si este aprobat in

unanimitate cu 1 S uoturi,,pentrtl'.
Se trece la punctul ro al ordinei de zi.
Se d5 cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintl referatul de aprobare Ei

proiectul de hotdrAre privind aprobarea vfinzlrii prin licitalie publicfi deschisd a terenului in
suprafalei de r.325 mp situat in T4B, PztB, lot.z, aparlinAnd domeniului privat al comunei Piscu gi a
terenului in suprafaf[ de 4oo r,np situat in Tr4, P .zZ6l zZB I 5 lot.z cu construclia Cr in suprafa!5 de
29 mp aparlinAnd domeniului privat al comunei.

Se dd cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dI citire raportului de
specialitate al aceluiaqi proiect.

Se dd cuvAntul, preqedintilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 Ei 3 din cadrul consiliului local,
care prezintl rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeazd disculii, intreb5ri qi propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdri"re ;i este aprobat in

unanimitate cu tt uoturi,,pentru" ;i z abSineri ale d-lor Vlad Cdtdlin-Mihai Si $tefan Gheorghe.
Se trece la punctul rr al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintX referatul de aprobare Ei

proiectul de hotXrAre privind Modificarea contractului de concesiune nr. ZS8 incheiat in
data de 25.o3.2o1o intre Consiliul local Piscu gi Voinea C5luian-Cdt5lin.

Se dI cuvAntul d-nei Silceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire raportului de
specialitate al aceluiaqi proiect.

Se dI cuvdntul, pregedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezint[ rapoartele de avizare a]e aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intrebdri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunf inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrAre Si este aprobat in

unanimitate cu t3 uoturi,,pentru".
Se trece la punctul rz al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezint5 referatul de aprobare qi

proiectul de hotlrAre privtnd acordarea unui stimulent financiar pentru nou - ndscu[i.
Se d[ cuvAntul d-nei Sfllceanu Gica, secretar general al comunei, care dd citire raportului de

specialitate al aceluiaEi proiect, intocmit de d-na Ungureanu Ecaterina-Aura, inspectoi in cadrul
Compartimentului asistenlX socialX.

Se dX cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 $i 3 din cadrul consiliului local,
care prezint5 rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.



Urmeazd discutii, intreb[ri qi propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunf inscrieri la cuudnt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre Si este aprobat tn

unanimitate cu l3 uoturi,,pentrt'.
Se trece la punctul 13 al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezint5 referatul de aprobare Ei

proiectul de hotdrAre privind Modificarea ncesiune nr. 24gT incheiat in data deprotectul de hotdr8re privind Moditicarea Contractului de concesiune nr. 24gT incheiat in data de
ro.o8.zoo6 intre Consiliul local Piscu gi dl. JAtea Laurenliu-Virgil.

Se dd cuvAntul d-nei Sllceanu Gica, secretar general al comunei, care dI citire raportului de
specialitate al aceluiaqi proiect.

Se dd cuvAntul, preqedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 Ei B din cadrul consiliului local,
care prezintd rapoartele de avizare ale aceluiaEi proiect.

Urmeazd discutii, intreb5ri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materiaielor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuud.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre gi este aprobat tn

unanimitate cu I g uoturi,,pentru".
Se trece la punctul t4 al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Vlad, primarul comunei, care prezintl referatul de aprobare Ei

proiectul de hotirAre privind Actualizarea inventarului bunurilor imobile din domeniui privat al
comunei Piscu, jude{ul Galali.

Se di cuvAntul d-nei Sllceanu Gica, secretar general al comunei, care dX citire raportului de
specialitate al aceluiaEi proiect.

Se dd cuvAntul, preEedinlilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 Si g din cadrul consiliului local,
care prezint[ rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intreblri Ei propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunt inscrieri la cuul.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrA.re Si este aprobat i.n

unanimitate cu l3 uoturi,,pentru".
Se trece la punctul 15 al ordinei de zi.
Se dX cuvAntul d-lui $tefan Mad, primarul comunei, care prezint5 referatul de aprobare qi

proiectul de hotdrAre privind Rectificarea bugetului local al comunei Piscu, judetul Galali, pentru
anul zozz.

Se dI cuvAntul d-nei Coman Paula-Adriana, qef birou financiar, contabiiitate, impozite Ei
taxe, care dd citire raportului de specialitate al aceluiaEi proiect Ei aratX cX bugetul se rectificX atAt la
partea de venituri cAt qi Ia partea de cheltuieli cu suma de 78 mii lei Ei rro mii lei sunt transferali din
trimestrul IV in trimestrul II.

Sumele sunt repatizate in bugetul locai la venituri Ei cheltuieli conform anexelor la proiectul
de hotXrAre prezentat.

Se dX cuvAntul, preEedintilor comisiilor de specialitate nr.1, 2 Ei 3 din cadrul consiliului local,
care prezintX rapoartele de avizare ale aceluiaqi proiect.

Urmeazd disculii, intreb[ri qi propuneri, acolo unde este cazul, asupra materialelor prezentate.
Nu sunf mai bxcrieri Ia cuuA.nt; Se supune aprobdrii proiectul de hotdrdre ;i este aprobat in

unanimitate cu 13 uoturi,,pentru".
Se trece la punctul 16 al ordinei de zi. Analizarea qi discutarea unor cereri.
Se dI citire cererii d-nei Musci Mirela-Corina, prin care solicitl un ajutor de urgenli

pentru a-Ei opera fiica Manolache Iasmina. Preqedintele de Eedin!5 propune suma de l.ooo lei,
propunere cu care sunt de acord to[i consilierii locali.

Se di citire cererii d-Iui Bid[riu Mariana, prin care solicitd un ajutor de urgen!5 deoarece
i-a ars grajdul de animale. PreEedintele de Eedin!5 propune suma de r.ooo iei, propunere cu care
sunt de acord to[i consilierii locaii.

Se dX citire cererii d-lui Dumitraqcu Nicuqor, prin care solicit5 diminuarea plXlii
impozitului pe teren pentru partea de piEune concesionatX care este ocupat5 de ap5 qi stuf.

Se dd cuvAntul d-lui $te/an Gheorghe care propune sX se g5seascX solulii poentru desecarea
terenului.

Se propune Comisiei nr.z pentru agricuiturd din cadrul consiliului local sd meargd si verifice.
Se dI citire cererii d-lui Durnitraqcu Anton, prin care solicit5 deplasarea unei comisii



pentru a constata cd pe terenul p5gune concesionat sunt pAlcuri de apd.
Se propune a se verifica respectarea obligatiilor contractuale qi obligatiile privind subven[ia

primitd de la apia. Se mai propune deplasarea Comisiei nr.z pentru agricultur5 din cadrul consiliului
local, propunere cu care sunt de acord toti consilierii locali.

Se dI citire cererii d-lui Morun Daniel, prin care solicit[ participarea la licitalie pentru un
loc de casI.

Se propune ca petentul s[ participe Ia licitalie atunci cAnd acestea sunt organizate in condiliile
legii, propunere cu care sunt de acird toli consilierii locali.

Se dd citire cererii d-lui Andriescu Constantin, prin care solicitd concesionarea unui loc de
casX. Se propune ca petentul s5 participe la licitalie in condiliile legii.

Se dd citire cererii d-lui Hudiqteanu Mihai, prin care solicitl atribuirea in folosi!6 a unui loc
de cas5. Se propune ca petentul si participe la licitalie in condiliile legii.

Se d5 citire plAngerii adresate Poliliei de cdtre dl. Vlad Ionel din care rezultd faptul cd dl.
Toader Nicu l-a amenintat cu moartea atunci cAnd a discutat cu acesta despre faptul cd animalele ii
p5quneazd ilegal p6Eunea pe care o deline.

Se trece la punctul 17 al ordinei de zi. Informflri, intreblri, interpel[ri qi rispunsuri.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt.

Preqedintele de qedintd aratd cd ordinea de zi a fost epuizat5, mullumegte consilierilor pentru
participare qi declard lucrarile Eedintei incheiate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Peticd Mircea

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Sdlceanu Gica


