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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea reetifiedrii bugetului general al judelului Ialornita, pe anul 2022 

Consiliul Judeţ ean 
Aveind in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 

Judeţ eart Ialomiţ a, 
Examindnd: 
- Raportul comun de specialitate nr. 

Finanţ e ş i Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii Pub/ice; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 

asistenţ d sociald ş ifarnilie; 
- Avizul nr. 	/2022 - 

obligaţ ii ş i incornpatibilitciţ i; 
- Avizul nr. 

agriculturd; 

Cdin  W  .11.2022 al Direcţ iei Buget 

.11.2022 al Comisiei pentru muncd, seiniitate, 

614.9-7Y /2022 - 	din 42,11.2022  al Presedintelui Consiliului 

' ,010,9 /2022 - 

din 	.11.2022 al Comisiei juridice, de discipline", drepturi, 

	/2022 - 	din 	.11.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.11.2022 al Comisiei pentru invei ţ eirndnt, culturd, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilei ş i relaţ ii externe; 

Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.11.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism; 

In conformitate cu: 
prevederile Hoteirdrii Consiliului Judeţ ean lalomiţ a nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 

bugetului general al judeţ ului Ialomiţ a, _pe anul 2022, en inodificeirile i completeirile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificdrile ş i 

completdrile ulterioare; 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit, a) din Ordonanţ a de (Jrgent& a Guvernului 

nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022; 
In  temeiui art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţei a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, en modificeirile completclrile ulterioare, 

HOTÂR Ă $TE: 

Art.1 (1) Se aprobd rectificarea bugetului local al judeţ ului Ialomiţa pe anul 2022, pe 
secţ iuni, cap itole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole i alineate, in venituri En sumei de 
318.302,50 mii lei, la cheltuieli in sumei de 383.262,50 mil lei, cu un deficit de 64.960,00 mil lei, 
deficit cc va fi acoperit din exeedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte 
integrantd din prezenta hoteirdre. 

(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 64.960,00 mu i lei ea sursei 
de finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului local. 



Art.2 (1) Se aprobd rectificarea bugetului instituriilor pub/ice subordonate Consiliului 
Judetean IaLomita, finantate din venituri proprii i subventii din bugetul local, pe anul 2022, pe 
sectiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole ş i alineate, la venituri in sumei de 23.296,50 
mii lei, la cheltuieli in surnei de 23.326,50 rnii lei, cu un deficit de 30,00 mu i lei, deficit ce va fi 
acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantd 
din prezenta hoteirdre. 

(2) Se aprobd utilizarea din excedentul anului precedent a SUMei de 30,00 mu i lei ca sursd de 
finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului institutiilor pub/ice finanrate din venituri 
proprii ş i subventii din bugetul local. 

Art.3 Influentele prevdzute la art, I si 2 sunt detaliate in anexa care face parte integrantd din 
prezenta hoteirdre. 

Art. 4 Se imputerniceste Directia Buget Finante i Direcria Investitii ş i Servicii Pub/ice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomira sd introducei modificdrile yi 
completdrile in structura bugetului judetului inclusiv în sinteza prograrnelor, programul de 
investitii pub/ice, numdrul de personal si fondul salariilor de bazei si in bugetul general consolidat, 
pe anul 2022. 

Art.5 Prevederile prezentei hoteirciri vor fi aduse la indeplinire de cdtre directiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Juderean lalomiţ a ş i institutlile subordonate, punerea in 
aplicare fund asiguratd de presedintele Consiliului Judetean Ialornira. 

Art.6 Prezenta hotdrdre devirte obligatorie si produce efecte de la data aducerii la cunostintei 
publicd. 

Art 7 Prin grijci Secretarului General al Judetului 	prezenta hotdrare va fi 
comunicatd, spre ducere 	fndeplinire, directillor de specialitate implicate si instituriilor 
subordonate Consiliului Judetean Ialomita,  i, spre stiintd, Instituţ iei Prefectului Juderul Ialomita, 
urmand a Ji publicatd pe site-u/ Consiliului Jude/eau Ialomiţ a — Sectiunea "Monitorul Oficial al 
Juderului". 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
1Secretarul General al judeţ ului Ialomiţa 

Adrian Ro t IONESCU 

 

RdlOc. 
T.E. 



ANEXA 
LA HOTĂ RÂREA NR. 	/ 	.11.2022 

privind aprobarea rectific ă rli bugetulul general al Judetului Ialomita, pe anul 2022 
-  mu i lei - 

Nr. 
crt, 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4-2+3 

I BUGET LOCAL 

., 	. 	. 	.  
.•TOTAL- ENTIVRII• .• 	, 	...._ 	.,.V ..., .. 	... 	., . 	..... -11S.V.W:-', 	.:.•.4.000.: 	.1:8:;3459: 

1 
VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 155.637,60 	4,90 	155.642,50 
capitol/subcapitol 

37,02.01 Donatii ş i sponsoriz ă ri 	 17,60 4,90 22,50 

VENITURI - Ş ECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 162.398;00 	262,00 	162:660;00 .  
capito1/subcapito1 

48.02,01.02  Sumo primite in contul pl ă tilor efectuate in anii anteriori 7.321,00 

42,00 

262,00 

-3,00 

7.583,00 

39,00 
CreSerea eficienfei energetice pentru Ciddirea Comandamentutui - Pavilion A (Centrul 
Militar Jade/can Ialomita) 

Cresterea eficientei energetice a cladiril Complexalui de Servicii Sociale Slobozia 450,00 265,00 715,00 

q WOO at 	 6 3443.;0 
:5. 	 ; • 

:AN.  

• HELTUIELI - .SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 1.55.637,60 	4;90 	155.642,50 

Subcapitol : 61.02,05A Protectie civil ă  ş i protectia contra incendiilor - Inspectoratut pentru 
Situatii de Urge* „Barbu Catargiu" Ialomita 	 365,00 	2,00 	367,00 

_._. Articol / alineat . 	. .......... 	.. 	. 	. [ 

20.01.30 Alte bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i func ţ ionare 45,00 2,001 	47,00 
' , 

Subcapitol : 61..02.05B Protectie eivild ş i protectia contra incendiilor - Consiliul Judetean 
Ialomita 	 74,00 	-22,00 	52,00 

-H- 
Articol / alineat 

20.30.30  Alto cheltuieli cu bunuri ş i servicii 74,00 -22,00, 	5200, 

Subeapitol : 68.02.04 Asistent ă  acordat ă  persoanclor in vă rst ă  - DGASPC - C ă min pentru 
' Persoane Vă rstnice Balaciu 	 3.185,30 	80,60 	3.265,90 

!Articol / alineat 
473,30 1i 	20,03,01 Brand. pentru oameni 80,60 553,90 

1 

Subcapitol : 68.02.04 Asisten ţă  acordat ă  persoanelor in varst ă . - DGASPC - Centrul pentru 
• Persoane Varstnice Fierbinti 	 2.698,00 	-80,00 	2.618,00 

Articol / 61h-teat 
10.01.01 Salarii de bază  1,178,00 

167,00 
-30,00 L148,00 

10.01.05 Sporuri pentru conditii de munch -10,00 157,00 
20.03.01 Hran ă  pentrn oameni 450,00 -40,00 410,00 

- 	Paragraf : 68.02.05.02B Asistent ă • social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Control de 
ingrijire ş i Asistent ă  Slobozia 	 7.383,00 	1,80 	7.384,80 
Articol / alincat 

20.03.01 Brand pentru oameni 710,00 1,80 711,80 

Paragraf : 68.02.05.02E, Asistent ă  social ă  in caz de invaliditate - DGASPC - Centrul de 
abilitare ş i reabilitare pentru persoane adulte en dizabilit ă ti „Kalina ş i Maria„ Slobozia 	2.724,60 	2,50 	2.727,10 
Articol / alineat 

20.03,01 Brand pentru oameni 277,60 2,50 280,10 
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- mil lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

Subcapitol ; 68.02,06 Asistent ă  social ă  pentru farnilie ş i copli - Directia General ă  de Asistent ă  
Social ă  ş i Protectia Copilului Ialomita 	 29.128,00 	0,00 	29.128,00 

' Articol / alineat 
' 	10.01.05 Sporuri pentru conditii de mune ă  1330,00 	-60,00 i 	2.270,00 
1 	20.05.01 Unifonne ş i echipament 100,00 ! 	60,00 	 160,00 

' 
Paragraf ; 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 	 2.562,00 	20,00 	2.582,00 
Articol / alineat 

20.30,30 Alte cheItuieli Cu bunuri ş i servicii 1 
20,00 

2.542,00 
-20,00 
40,00 

0,00 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 2.582,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 227.610,00 	10,00 	227.620,00 

Paragraf ; 51.02.01,03 Autorit ă ti executive 	 6.023,00 	10,00 	6.033,00 
Articol / alineat 

1.802,00 
1 

10,00' 1.812,00 71.01.30 Alte active fixe 
lice* si programe 68,00 10,00 78,00 

SubeapitoI ; 60.02,02 Ap ă rare national ă  - Consiliul Judelean IalonAa 	 1.306,00 	0,00 	1.306,00 
LArticol / alineat 

1 	58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  1,107,00 -3,00, 	1.104,00 
Cresterea eficientel energetice pentru Cliidirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul 
Militar Judetean Limit& 1.107,00 -3,00 1.104,00 

' 	58.01.03 Cheltuiell neeligibile 0,00 3,00 

3,00 

3,00 
Cresterea eficientel energetice pentru Cliidirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul 
Militar Judetean lalomilo) 0,00 3,00 

Subcapitol ; 68,02,06 Asistent ă  social ă  pentru familie ş i copii. - Directia General ă  de Asistentă  
Socială  0 Protectia Copitului lalomita 	 8.433,00 	0,00 	8.433,00 
Articol / alineat 

2.580,00 
[ 

0,00 2.580,00 58,01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  

Cresterea eficientei energetice a cicidiril Complexuha de Servicii Sociale Slobozia 850,00 -5,00 845,00 
Pasi spre viitor: 2 case tip familial si centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru copil 
si pcirinti 1.730,00 5,00 1.735,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 65.212,00 	-252,00 	64.960,00 

II 

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂ TILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN 
VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN 
IALOMITA 

TOTt VENITA)Rf: 

	

: 	 : 	 , 	 : 	 , 	
1.1 196 	ii 

	

- 	
A 

1 
VEN1TURI - SECTILNEA DE FUNCTIONARE 	 21,623,50 	0,00 	2L623,50 

i 
VEN1TURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.673,00 	0,00 	1.673,00 

. :01:',; il:Cit.antRE 	 2.X,12.  0 	0 00 	=21 :i2e'50  
1 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCT1ONARE 	 21.623,50 	0,00 	21.623,50 

Subcapitol : 54.10.10 Servicii publice comunitare de evident ă  a persoanelor - Directia 
Judeteană  de Evident a Persoanelor Ialomita 	 1.983,50 	0,00 	1.983,50 
Articol / alineat 

20.01.03 Inc ă lzit, iluminat ş i forţă  motric ă  108,70, 8,77 117 47 , 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anal eurent in sectiunea de 
func ţ ionare a bugetului local -100,46 -8,77 -109,23 
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.. mu i lei - 

Nr. 
crt. 

Denutnirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4=2+3 

Paragraful : 67.10.03.03 Muzee - Muzeul Judetean lalomi a 	 3.121,00 	0,00 	3.121,00 

Articol / alineat 
10,01.01 Salarii de baz ă . 1.360,00 -85,00 1.275,00 

10.01.05 Sporuri pentru conditii  de munc ă  100,00 -45,00 55,00 
10.01,06  Alto sporuri 55,00 -4,00 51,00 

10.01.13 1ndemnizatii de delegare 14,00 -2,00 12,00 

10.01,17 Indemnizatii  de brand. 99,00 -15,00 84,00 
35,00 10.02.06 Vouchere  de vacantd 41,00 -6,00 

10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă  37,00 -3,00 34,00 

20.01.03 inc ă lzit, iluminat ş i fort ă  tnotric ă  161,00 40,00 201,00 

20.01.09 Materiale ş i presfdri de servicii cu caracter functional 20,00 5,00 25,00 

20.01.30  Alto bunuri ş i servicif pentru intretinere ş i functionare 539,19 80,00 619,19 

20.05.30 Alte obiecte de inventar 45,00 14,00 59,00 

20.30.30  Alto cheltuieli cu bunuri ş i servicit 270,00 21,00 291,00 

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 1.703,00 	0,00 	1.703,00 

DEFICIT - Sectiunea de Dezvoltare 	 30,00 	0,00 	30,00 
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PRE's5EDINTE Nr. 	/2022 - din 	.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă reire privind aprobarea reetific ă rli bugetului 

general al judelului Ialomia, pe anal 2022 

Prin  pro iectul de hoteireire supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomila se propune 
rectificarea bugetului judetului Ialomiţ a, pe anul 2022. 

Propunerea este fundamentată  prin dispozitiile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 
27372006 privind finantele publice locale, cu modificcIrile ş i complet ă rile ulterioare, 
coroborat cu prevederile Ordonanţei de Urge* a Guvernului nr. 5772019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare, conform cdrora pe parcursul 
exercitiului bugetar, la propunerea fundamentată  a ordonatorului principal de credite, se 
poate realiza rectificarea bugetului judetului cu ciprobarea autorită tii deliberative. 

Prezenta propunere are la bază  executia bugetară  ş i soliciteirile unor institutii 
subordon ate privind redimensionarea unor prevederi/credite bugetare pentru sectiunea de 
functionare ş i pentru sectiunea de dezvoltare si notele de fundarnentare ale direcţ iilor de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita,  în  
concordangi cu necesitdţ ile de finantare. 

Avdnd in vedere cele de mai sus propunerea vizeazei: 
- majorarea bugetului propriu al judetului Ialomita, aferent secţ iunii de functionare, 

atiă t la venituri cat si la cheltuieli cu donatii 	sponsoriză ri aferente activităţ ii Directiei 
Generale de Asistentd Sociald i Protecţ ia Copilului Icilomiţ a; 

- redistribuirea unor sume destinate cheltuielilor de fimctionare intre cap itolele, 
subcapitolele ş i paragrafele bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor necesare 
func ţ ionă rii Inspectoratului pen try Situatii de Urgentă  "Barbu Catargiu" Ialomita; 

- suplimentarea creditelor bugetare destinate acordă rii unor ajutoare sociale in 
cadrul programului "Stimulent financiar acordat familiilor pentru nou-ndscuti", sumei 
necesard pentru derularea acestui program pdnd la finele anului 2022; 

- majorarea creditelor bugetare destinate achiziţ iondrii de licente ,yi programe; 
- redistribuirea unor credite bugetare, prevă zute in bugetul Directiei Judetene de 

Evident ă  a Persoanelor Ialomita, asa cum au fost solicitate de aceasta, corelat cu executia 
bugetard la această  datd i prioritd tile stab ilite, reprezentand in fapt pkiti efectuate in anii 
precedenţ i si recuperate in anul curent, sitme distribuite că tre articole/alineate bugetare 
aferente cheltuielilor,. 



redistribuirea unor credite bugetare, prevă zute in bugetele Muzeuhti Judetean 

IaLomita i  Direcţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  ş i Protecţ ia Copilului Ialomila, asa cum 
au fast solicitate de aceasta, core/at cu executia bugetară  la această  dată  ş i priorită tile 

stabilite; 
majorarea  sum  elor pr/mite de la Uniunea Europeami ş i redistribuirea surselor 

propril alocate din excedentul anului precedent pentru proiectele de investitii "Cresterea 

eficien ţ ei energetice a clă dirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia" ş i "Pasi spre 

viltor: 2 case tip familial ,,s1 centru de zi pentru cons/here sprijin pentru copii ş i pă rinţ i" 

derulate de Direcţ iei Generale de Asisten ţă  Socială  ş i Protecţ ia Copilului Talomita; 

redimensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru susţ inerea 

pro  iectului "Cresterea eficientei energetice pentru Clă direa Compartimentului — Pavilion A 
(Centrul Militar Judetean Ialomiţ a)" prin redimensionarea surselor estimate de la bugetul 

de stat ş i Uniunea Europeană  majorarea surselor proprii asigurate din excedentul anului 

precedent. 
In raportul direcţ iei de specialitate stint detaliate influentele asupra bugetului 

judetului, iar in anexa la pro  iectul de hoteircire sunt reflectate influenţ ele propuse care dupci 
aprobare vor fi operate in structura bugetului anului 2022 $i in anexele acestuia. 

Aveind in vedere  cá  rectificarea bugetului general al judetului, pe anul 2022 
indeplineste condi ţ iile de necesitate „Yi oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita 
adoptarea  so in forma si conţ inutul prey ă zute in proiect. 

PREADINTE, 
MARIAN P EL 

Redactat 
Tudorache Emilia 



 

Nr.  /097P  din  IFJOJA  

 

Direcţ ia Buget Finan ţ e 

Direc ţ ia Investi ţ ii  i Servicii Publice 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hot ă rire privind aprobarea rectific ă rii 
bugetului general al judetului lalomita, pc anul 2022 

Având in vedere: 
notele de fundamentare ale unor compartimente de specialitate din cadrul Consiliului Jude ţ ean 

Ialomi ţ a; 
unor instituţ ii subordonate privind actualizarea unor prevederi bugetare pentru 

secţ iunea de funcţ ionare, in concordan ţă  cu nevoile actuale, 
proiectul de hotă rare supus spre analiz ă 	aprobare de e ă tre ordonatorul principal de credite 

propune: 
majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomi ţ a, aferent sec ţ iunii de fune ţ ionare, atat la 

venituri, cat ş i la cheltuieli cu suma de 4,90 mu i lei, reprezentand dona ţ ii i sponsoriz ă ri aferente 

activităţ ii Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a; 
redistribuirea unor sume destinate cheltuielilor de fitncţ ionare intre capitolele, subcapitolele 

paragrafele bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor necesare func ţ ionă rii Inspectoratului pentru 

Situaţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a, in sumă  de 2,00 mu lei; 

- suplimentarea cu suma de 40,00 mu i lei a creditelor bugetare destinate acord ă rii unor ajutoare 
sociale in cadrul programului „Stimulent financiar acordat familiilor pentru nou-n ă scuţ i", sumă  necesară  
pentru derularea acestui program pan ă  la finele anului 2022; 

- majorarea creditelor bugetare destinate achizi ţ ionă rii de lice* ş i programe cu suma de 10,00 

mu i lei; 
- redistribuirea unor credite bugetare, prev ă zute in bugetul Direc ţ iei Tude ţ ene de Evidenţă  a 

Persoanelor lalomi ţ a, a ş a cum au fast solicitate de aceasta, corelat Cu execu ţ ia bugetar ă  la aceast ă  data ş i 

priorit ăţ ile stabilite, reprezentand in fapt pl ăţ i efectuate in anii preceden ţ i ş i recuperate in anul curent, 

sume distribuite c ă tre alte articoletalineate bugetare aferente cheltuielilor; 
- redistribuirea unor credite bugetare, prev ă zute in bugetele Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a ş i 

Direc ţ iei Generale de Asisten ţă  Social ă  ş i Protec ţ ia Copilului Ialomiţ a, aş a cum au fost solicitate de 

aceasta, corelat cu execu ţ ia bugetară  la aceast ă  dat ă  ş i priorităţ ile stabilite; 
- majorarea sumelor primite de la Uniunea European ă  i redistribuirea surselor proprii alocate 

din excedentul anului precedent pentru proiectele de investi ţ ii „Cre ş terea eficien ţ ei energetice a cl ă dirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia" ş i „Paş i spre viitor: 2 case tip familial *i centru de zi pentru 
consiliere i sprijin pentru copii ş i p ă rinţ i" derulate de Direc ţ ia General ă  de Asistenţă  Social ă  ş i 
Protec ţ ia Copilului Ialomi ţ a; 



Consilier, 
Nă stase Tanu ş a 

Consilier, 
Diana Alexandra Laz ă r 

Consilier, 
Ramona Anton Dumitru 

- redimensionarea prevederilor bugetare alocate in acest an pentru sustinerea proiectului 

„Cre ş terea eficientei energetice pentru Cl ă direa Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar 

Judetean Ialomita)" prin diminuarea surselor estimate de la bugetul de stat ş i Uniunea Europeană . 

majorarea surselor proprii asigurate din excedentul anului precedent. 
Influentele propuse, prev ă zute  hi partea de venituri ş i la partea de eheltuieli, pentru fiecare tip de 

buget, sunt detaliate în anexa la proiectul de hot ă rhre pe clasifieatia functional ă  ş i economică , iar dup ă  
aprobare vor fi operate in structura bugetului general pe anul 2022, precum ş i in celelalte anexe ale 

bugetelor componente. 

Director executiv adjunct, 
Mariana Stanciu 
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