
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL AY IZ AT PENTRU LEGALITATE,

PROIECT

HOTARAREA NR.........
Din............

privind aprobarea volumului de masa lemnoasl propus pentru recoltare gi valorificare in anul 2019
din fondul forestier proprietate publicd a unitdlii administrativ teritoriale(U.A.T.) Albegti, a

modalitlfii de valorificare a masei lemnoase gi a preturilor de vdnzare a acesteia.

Consiliul local al comunei Albegtijudetul Mureg;
Avdnd in vedere:
-Adresa nr.l0035e/08.01.2019 a Direcfiei Silvice Mureg Ocolul Silvic(O.S.)Sighigoara,

cuprinzdnd propunerile privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul foresiieiafiat in
proprietatea publicd a unitIlii administrativ teritoriale comuna Albegti in anul 21lg,

-Decizianr.566/2018 a Directorului General al Regiei Nafionale a Pddurilor - Romsilva;
-Expunerea de motive nr.l007/08.02.2019, a primarului comunei Albegti;
-Raportul de specialitate nr.l005/08.02.2019,a viceprimarului comunei Albegti;
-Avizele comisiilor de specialitate nr............... ...12019,
in temeiul prevederilor ar1.4 alin.1, art.6 alin.l, art.l3, art.20 alin.5, si prevederile art.45 din

Hotdrdrea Guvernului Rominiei nr.7l5l20l7 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
femnoase din fondul forestier proprietate publicS, coroborate cu prevederile Legii nr.4612008 privind
Codul s^ilvic, republicatd,

In conformitate cu prevederile art.36,alin. (2) lit. c) gi art.45, alin 3, corroborate cu prevederile
art.1l5 alin.l, lit.b din Legea nr.2l5l200l a administratiei publice locale, republicatd, cu modific6rile
ulterioare,

HorAnA$rE

Art.l.Se aprobd volumul de masa lemnoasl de 4,4 mii mc, ce se va recolta in anul 2019 din fondul
forestier proprietate publici a comunei Albeqti.

Art.2. Se aprobd valorificarea cotei prev[zute la art.l ca lemn fasonat, dup6 cum urmeazd.:
- 3,3 mii mc masd lemnoasi cu destina{ia.,lemn de foc";
- l,l mii mc masa lemnoasi cu destina{iao,lemn de lucru,,.
Art.3.(l)Se aprobi ca lemnul de lucru fasonat, cu diametrul la capdtul gros mai mic de 24 cm,

provenit din partizile exploatate in regie proprie de citre Ocolul Silvic Sighisoaia sau de c[tre prestatori
de servicii de exploat6ri forestiere, sI fie valorificat direct citre populafie in vederea satisfacerii
solicit[rilor de lemn pentru incdlzire, in condiliil e art.45 din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate public6, aprobat prin H.G. ni.ltstzotl.

(2)Ydnzatea lemnului pentru foc va fi frcuti pe baza tabelelor intocmite de cltre proprietar U.A.T.
Albeqti sau a cererilor depuse la Ocolul Silvic Sighigoara.

Art.4. Se aprobd ca lemnul de lucru fasonat cu diametrul mai mare de 24
vdnzare la licitalie.

cm s[ fie valorificat prin



Art.5.Se aprobd preJurile de referin{d pentru masa lemnoasd pe picior care se recolteazd in cursul

anului 2019 din fondul forestier proprietate publicd a comunei Albegti, sd fie potrivit Deciziei

nr.56612018, cu anexele l-5, a Directorului General al Regiei Nafionale a Pddurilor - Romsilva, privind

aprobarea pre{urilor de referin{d pentru anul 2019 pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate,

sortimente dimensionate gi natura produsului, care sunt stabilite in condilii de piald pentru masa lemnoasd

pe picior care se recolteazd din fondul forestier proprietate publicd a statului administrat de Regia

Nafional6 a Pddurilor - Romsilva.
Art.6.(l)Se aprobd imputernicirea Direcfiei Silvice Mureg - in calitate de administrator al fondului

forestier aflat in proprietatea comunei Albegti, prin Comitetul director al Direcfiei Silvice Mureg, in

conformitate cu prevederile art.l3 din H.G. nr.71512017 s[ aprobe ca tipul licitaliilor organizate in cursul

anului 2019 pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier aflat in proprietatea

publici a comunei Albegti sd fie de tip licitalie deschisd cu strigare.
(2)Licitatia se va organiza de cdtre Direclia Silvic[ Mureq - in calitate de administrator al fondului

forestier aflat in proprietatea comunei Albeqti, iar prelurile de pornire se vor stabili pentru sortimentele de

lemn de lucru , pe metru cub(mc), de cdtre proprietarul comuna Albeqti la propunerea administratorului

fondului forestier Direcfia Silvicl Mureq- Ocolul Silvic Sighigoara.
Art.7.Se aprob[ acordarea lemnului de foc locuitorilor comunei Albeqti prin vdnzare directi, din

fondul forestier aflat in proprietatea comunei Albeqti, dupS cum urmeaz6:

-acordarea prin vdnzare la prelul de 80 lei/ metru ster, a cantitdtii de 3 metri steri lemn de foc

pentru familiile care au domiciliul sau resedinta in comuna Albegti Ei au achitate in totalitate taxele ;i
impozitele locale la data solicitdrii;

-acordarea prin vdnzare la preful de 1 l0 lei/ metru ster, a cantit6tii de 3 metri steri lemn de foc

pentru familiile care au domiciliul sau resedinta in comuna Albegti gi nu au achitate in totalitate taxele 9i

impozitele locale la data solicit[rii;
-acordarea cu titlu gratuit a cantitdtii de 3 metri steri lemn de foc persoanelor cu probleme grave de

s6ndtate, cu venituri mai mici de 400 lei/membru de familie, evidentiate pe baza documentelor anchetei

sociale intocmite de serviciul de Asisten![ Sociald.
Art.8.Cu ducerea la indeplinire se imputerniceqte Primarul comunei .

Art.g. Prin grija secretarului comunei Albesti prezenta hatarare se va aduce la cunostinta

cetatenilor prin afisare la sediul primariei si pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesli.ro si va fi
comunicata, in termenul prevazut de lege catre: Primarul comunei Albesti, Institulia Prefectului Judeful

Mureq si Ocolul Silvic SighiEoara.

PRIMAR,
SOVREA NICOLAE eZ
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea volumului de masa lemnoasl propus pentru recoltare gi valorificare in anul 2019

din fondul forestier proprietate publici a unitdlii administrativ teritoriale(U.A.T.) Albeqti, a

modalitalii de valorificare a masei lemnoase gi a prefurilor de vdnzare a acesteia.

Analizflnd adresele inaintate de cltre Direc(ia Silvicd Mureg, Ocolul Silvic Sighigoara:

-Adresa nr.l0035e/08.01 .2019 a Direcfiei Silvice Mureg Ocolul Silvic(O.S.)Sighigoara,

cuprinzdnd propunerile privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier aflat in
proprietatea publicd a unitdlii administrativ teritoriale comuna Albegti in anul 2018,

-Decizianr.56612018 a Directorului General al Regiei Nalionale a Pldurilor - Romsilva;

Av6nd in vedere prevederilor art.4 alin.l, art.6 alin.1, art.l3, art.20 alin.5, si prevederile art.45 din

Hot[r6rea Guvernului Romdniei nr.7l5l20l7 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate public6, coroborate cu prevederile Legii nt.4612008 privind

Codul silvic, republicat6,
Constat c[ au fost respectate prevederile Regulamentului valorificare a masei lemnoase din fondul

forestier proprietate public6, coroborate cu prevederile Legii nr.4612008 privind Codul silvic, republicatd,

precum q1 necesitatea acoperirii sumelor datorate de U.A.T. Albeqti, ca proprietar pentru administrarea

fondului forestier.
S-a propus un volum total de 4,4 m.c. masa lemnoasl care s[ fie valorificat[ ca masa lemnoas[ pe

picior sau masa lemnoasd fasonatd.
Din volumul propus de 4,4 m.c. propun ca valorificarea masei lemnoase s[ se faci pentru

acoperirea nevoilor unei familii s-ar putea acorda circa 3 m steri lemn fasonat pentru foc, rezultdnd

acoperirea nevoilor de incdlzire a unui numdr total de 1. 100 familii de pe raza comunei Albeqti.

Din situa{ia cheltuielilor pe anul 2018 rezulta ca pentru acoperirea cheltuielilor de administrare,

respective prelucrare a volumului de masa lemnoasa alocata, este necesar a se stabili prelurile pentru

vanzarea directa catre populatie, ins[ diferenliat avand in vedere si situatia achitarii impozitelor si taxelor

catre bugetul local.
Astfel, propun ca preturile de vanzare sa fie de 80 lei/metru ster pentru contribuabilii care au

achitate toate taxele si impozitele catre bugetul local si de 110 lei /metru ster pentru cei care nu au achitate

toate taxele si impozitele catre bugetul local.
Drept pentru care am inifiat proiectul de hotdrdre aldturat privind aprobarea volumului de masa

lemnoasd propus pentru recoltare gi valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietate publicS a

unitalii administrativ teritoriale(U.A.T.) Albegti, a modalitdtii de valorificare a masei lemnoase si a

prelurilor de vdnzare a acesteia, pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Albegti.

PRIMAR,

$ovREA NICOLAE



ROMANIA
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PRIMARIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasd propus pentru recoltare gi

valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietate publicd a unitSlii administrativ eritoriale(U.A.T.)
Albegti, a modalit[1ii de valorificare a masei lemnoase gi a preturilor de v6nzare a acesteia.

Prin adresa nr.l0035e/08.01.2019 a Direcliei Silvice Mureg - Ocolul Silvic(O.S.) inregistrat[ la
Primdria Albegti sub nr.291l15.01 .2019, se solicitd aprobarea in conformitate cu prevederilor H.G.

nr.7l5l20l7 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate public, Deciziei Directorului General al RNP - Romsilva - nr. 56612018, a urmdtoarelor:

- aprobarea volumului de masl lemnoasl ce poate fi recoltat in anul 2019 din fondul forestier al

comunei Albeqti, in cot[ 4,4 mii mc.

- aprobarea prelurilor de referinlI pentru masa lemnoasd pe picior care se recolteazl in cursul

anului 2019 din fondul forestier al Comunei Albegti, potrivit Deciziei nr.56612018 a Directorului General

al RNP - Romsilva pe specii/grupe de specii, grade de acccesibilitate, sortimente dimensionate gi natura

produsului.

- aprobarea imputemicirii Direcliei Silvice Mureg - administratorul fondului forestier al comunei

Albeqti, prin Comitetul director al Direcfiei Silvice Mureq sd aprobe tipul licita{iilor organizate in cursul

anului 2018 pentru valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier al comunei Albegti.

- aprobarea imputernicirii Direcliei Silvice Mureg - administratorul fondului forestier al comunei

Albeqti, prin Comitetul director al Direcfiei Silvice Mureq sd aprobe pre(urile de pornire la licitalie pentru

masa lemnoasd pe picior provenitl din fondul forestier al comunei Albegti gi care urmeaz[ sI fac6

obiectul licitaliilor organizate in cursul anului 2019 de c6tre Direcfia Silvicd Mureq. Includerea partizilor
in licitalie se va face la propunerea gefului de ocol, cu incadrarea strictd in volumul aprobat pentru

valorificarea pe picior de cdtre consiliul local, iar preful de pomire la licitalie va fi mai mare sau egal cu

preful de AVP (act de punere in valoare) calculat pentru fiecare partidd in parte in conformitate cu HG

nr.715/2017.

- aprobareacavdnzarea lemnului pentru foc cdtre persoanele prevdzute laart.45 alin.(l) din HG

nr.7l5l2Ol7 sd fie fEcutdpebaza tabelelor intocmite de cdtre proprietar sau a cererilor depuse la Ocolul

silvic Sighi$oara.
- aprobarea ca lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capltul gros mai mic de 24 cm, provenit din

partizile exploatate in regie proprie de c6tre ocol sau de cdtre prestatori de servicii de exploatlri forestiere,

s5 fie valorificat direct c[tre popula]ie in vederea satisfacerii solicitirilor de lemn pentru incdlzire.
Potrivit art. l,lit.r din HG nr.7l5l2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate public, "prelul de referinld este prelul unui metru cub de masd

lemnoasd pe picior core se recolteazd din fondul forestier proprietate publicd, stabilit anual cel tdrziu
pdnd la data de 30 octombrie a anului anterior onului de produclie; acesta este un prel stabilit tn condi\ii
de piold, tn funclie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment Si de natura
produsului Si se utilizeazd pentru calculul prelului qctului de punere in valoare - "pretr de APV"; pre|ul de

referinld se aprobd, pentru fiecare an de produclie, prin decizie a conducdtorului administratorului

fondului forestier proprietate publicd a statului, la nivel jude|ean, la nivel nalional sau la nivelul regiunii
de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru maso lemnoasd provenitd din fondul forestier proprietate
publicd a unitdlilor administrativ - teritoriale; prelul de referinld poate fi revizuit o singurd datd tn cursul



unui an; decizia privind prelul de referinld se publicd pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum Si pe

site-ul administratorului fondului forestier proprietate publicd a statului, respectiv pe site-ul
qdministratorului/ proprietarului fondului forestier proprietate publicd a unitdlii administrativ
teritoriale;"

Conform art.4 alin.(l) din HG nr.7l5l20l7 Hotdrdrea privind modul de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate publicd a unei unitafi administrativ - teritoriale, ca "masd

lemnoasd pe picior" sau co "lemnfasonat", se ia, dupd caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de

cdtre consiliul local al acesteia."

in conformitate cu art.6 alin.(l) din HG 71512017, " Volumul de masd lemnoasd care se recolteazd anual

din fondul forestier proprietate publicd a unei unitdli administrativ - teritoriale se propune, tn condiliile
legii, de ocolul silvic care administreazd/asigurd serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor
silvice Si in conditriile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008. republicatd, cu modificdrile Si

completdrile ulterioare, Si se aprobd prin hotdrdre a consiliului local. "

in baza art.l3 din H.G. nr.7l5l2Ol7, "Pentru fiecare licitalie organizatd, tipul de licitalie se

stabileSte de entitdlile prevdzute lq art. 3 alin. (l) Si art. 4 alin. (1) din cqdrul organizatorului licitaliei, cu

prilejul aprobdrii prelurilor de pornire la licitalie, Si se face cunoscut prin intermediul onunlului de

licitalie. "
in conformitate cu art.2O alin. (5) din HG 71512017 "Prelul de pornire la licitolie/negociere

pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a statului se aprobd de entitdlile prevdzute

la art. l0 olin. (1), iar pentru mosa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a unei unitdli
administrativ - teritoriale se aprobd de consiliul local al ocesteia. Prelul de pornire se exprimd in lei/mc

volum brut, fdrd TVA."
Potrivit art.45 alin. (l) din HG nr.7l5l2017, "Pentru consumul propriu al persoanelorfizice, al

unitdlilor de interes local finan1ate integral sau parlial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care

nu desfisoard activitqte economicd tn sensul reglementdrilor comunitare tn domeniul aiutorului de stat,

precum Si strict pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizqte, tntreprinderilor individuale,

intreprinderilor familiole, asocialiilor Si fundaliilor infiinlate conform legii, administratorii fondului
forestier proprietate publicd a statului, administrqtorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului
forestier proprietate publicd a unitdlii administrativ - teritoriale, dupd caz, pot sd vdndd in mod direct,

ford licitalie Si fdrd negociere, lemn de foc, precum Si lemn rotund Si despicat de lucru cu diametrul la
capdtul gros de maximum 24 cm."

Fa![ de cele de mai sus, propun adoptarea de c[tre Consiliul Local al comunei Albegti a unei

hotlrdri privind aprobarea valorificdrii masei lemnoase din fondul forestier al comunei Albegti in anul

2019 conform proiectului de hot6rdre ini[iat de primarul comunei Albeqti in acest sens.

VICEPRIMAR
Borro$ AUREL /
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Cltre,
Consiliul Local al Comunci Albesti

Urmare a intrflrii ln vigoare a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publica aprobat prin H.G. nr.715i05.10.2017 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei
w,812/12.10.2017, v5" ruglm sI analizafi gi aproba{i (aoolo unde estc cazul) propunerile noastre sau sI nc
transmitcfi datclc solicitate privind valorificarea masei lemnoase provenit[ din fondul forestier aflat in
proprietatea dumneavoastrt, dupi cum urmeazfl:

1'Volumul propus spre valodficare in anul 2019 este de 4417mii mo (potrivit art.6, a]in.(l) din H.G.
wJ15/2017) astfel:

Ocol Silvic Denumire
U.A,T.

Posibilitatea anualf,
mii mc

Volum propus spre
recoltare in anul2019

mii mc
Si.drisoara Albcsti 5 4.4

in aplicarea prevederilor art.4, alin.l) din H.G. nr.77512017, propunerile dvs. privind modul de
valorificaro in oursului anului 2019 a masei lemnoase provenitfl din fondui forestier proprietate public6 a
U.A.T.-ului ca,,mas6 lemnoasfl pe picior" sau,,mas6lcmnoastr fasonatfl" sunt urmfitorr.iel

Ocol Silvio Denumire
U.A.T.

Volum total propus spre
recoltare in anul2019

mii mc

Din carc propus a fi valorificat ca:
Mas[ lerrrnoasi

pe picior
mc

Masd.lemnoasi
fasonatl
mii mc

Sishisoara Albesti 4.4 , 0.5 3.9

La stabilirea volumului de mastr lemnoas[ care thce obiectul valorificlrii ca ,,masi lemnoasf, pe
picior" trebuic sE fineli cortt Ei prevcderile art.6, alin,(3) din H.G. nr,71 5/2Q17: ,,Mdsd lemnoasd provdzuld la
alin,(I) se valorificd tn condiliilc prezentului regular,nent. Face obiectul valoriJicdrii, prin ntodalitdlile
prevdzute lq art.l, lit.x), volumul dc tnasd lemnoasd rdmas disponibil dupd asigurarea necesarului, tn
urmfitoarea a'rdine dc prioritate, pentru: a) consumul populaliei; b) consumul propriu al unitdlilor de interes
local Jinanla're integral sau parlial de la bugetul de slat sau bugetul local,'ca|, nu des/dgoard 6,ctivitatc
economicd tn sensul reglementdrilor comunitare tn domeniul ajutorului de stat; c) consumul propriu al
proprietarulu:i/adminislratorului fondului forestier proprietate publicd a unitdlii atlministratii+eritoriale
respective" qi ale art.45, alin.(15) din H.G. w.71512017: ,,Dupil asigururea, tn concliliile art.Sg alin.(5^3) -
(5"4) din Legea nr. 46/2008, republicat(t, ctt modificdrilc Ai compleidrile ulterioare, a necesarului de lemn,
administratorul/prestatorttl de servicii silvice/proprietarul fondului. foreslier proprietatc publicd a unitillii
administrativ'teritoriale, dupd cas, poate valoriJica ca masd lemnoasd partiziife riorose diiponibile,,,

Dc asemenea, vd reamintim faprul c6 tn conformitate cu prevcderile Legii w,l?l/ZOl0 republicate, art.1S (1)
,,Constituie conlravenlii silvicc rri se sanc{ioneazd ctt amendd de la 5.0b0 lei pdnd ta 10,-0oO lei uimdtoarele
fapte: d) vdnzarea prin licitaSie sau negociere a masoi lemn_oase dinfondutfot,estier proprietate publicd/drd
asig;urarea volumului de masd lemnoasd pentru consumul propriu at unitayttor di iniercs toiat finai1ate,

tl ,
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integral sau parlial, de la bugetul de stdt sau bugetul local, cu nclncadratea in volumul aprobat cu aceastd
destinafie, unitdli care nu dcsJdgoard activitate economicd'tn sensul reglementdrilor comunitare fn domeniul
aiutorului de sldt, al persoanelor fizicc, precum yi q necesarului pentru consumul propriu al
administratorului fondului forestier proprietate pubticd a unild!ilor administrativ-teritoriale respictive".

3. Propunenr ca preprile de refcrinl[ pentru masa lemnoas[ pe picior care se reco]teaz6 ln cursul
anului 2018 din fondul forestier proprietate publicl a dumneavoastrE sS fic cele prevtrzute in Decizia
nr.535/25.10.2017 a Directorului Gcneral al R.N.P, - ROMSILVA privind aprobareaf relurilor de referin{d
pentru anul da produclie 2019 pe spccii / grupe de specii, grqde de accesibilitale, sortimente dimensionale'rri
nllurd produsului, stabilite in condilii de piald, penlru masa lemnoasd pe picior cdre se recolteazd din
fondul forestier proprietate publicd a statului administrat de R.N.P. - ROMSI|VA, deciziepe oarc o anexflm
prezentei (prevederile art. l, lit.r1 din H.G. w.7 I Sl20l7).

4. Conform prevederilor zul.13 din H.G. w315.2017 trebuie s[ aprobafi tipul licitagiilor care se vor
orgarriza in cursul anului 2019 pentru valorificarea masei lemnoase provcnitl din fondul forestier aJlat in
proprietatea dumneavo ast[.

ln acest sens v5' rugam sE imputemicili administrator prin Comitetul director al Direcliei Silvice
Murcq s[ aprobe tipul licitaliilor organizate in cursul anului 2019 pentru valorificareu *orui lemnoase
provenitfl din fondul forestier aflat in proprietatea dumneavoastrfi.

Merrfionim c6 accastl mEsurd este ncccsarl in soopul organizdrii unitare a licitaliilor pentru
valorificare a masei lemnoase provcnite din p[durile statului qi din cele aflate in administrare.

S.Conform art.20 alin.(s) din H.G. nr.715/2017 dumneavoastrE trebuie s[ aprobafi prefurilc de pornire
la licitalie pcntru masa lEmnoas6 pe picior provenitE din fondul forestier aflat in proprietiteadumneavoastri
gi care t|meaa6 sE fac6 obiectul lioitaliilor organizate in oursul anului 2019 de cite Direclia Silvicd Murcq.

In acest sens v[ rugem s6 hansmitefi ocoalelor silvice prefruile de pornire in lioitalie penfru masa
lglnoase pe picior provenit6 din fondul forestier a{lat in propdetatea dumneavoastrE gi care urmiaze sf, fac6
obiectul lioitaliilor organizate in cursul anului 2019 de cAtre Direcfia SilvicE Mureg. includerea partizilor in
licitalie se va face la propunere dvs., cu incadrarea strict6 in volumul aprobat pentru valorificaria ca ,,mas5
lemnoas[ pe picior" de citre consiliul local, cu respectarea preovederiloi Legii-nr.46/2008 cu modificiiite qi
completilrile ulterioare gi a prevederilor H.G, nr.715 /2017, iar preful de pornire la licitagie va fi mai mare sau
egal cu preful de A.P.V. calculat pentm fiecare partid6 in parte in oonformitate cu prevederile H.G.
rc.71512Q17

6.Av6nd ln vedere cele prezentate, vA rug[rn s6, transrrrite]i O,S. SIGHISOARA un cxemplar din
Hotilrdrile Corrsiliului Local care sf, facd referire la problematica prezentatf, punctele l, 2, 3, 4 gi 5.

Penuu detalii suplimentare v[ rug[m sd. vf, adresa{i O.S. SIGHISOARA tel:0265771772.
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