
PROCES-VERBAL
Nr.5831 din 11.07.2019

incheiat azi 11.07 .2019 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Albegti, judelul Mureg.
$edinfa a fost convocatd de citre Primarul comunei Albegti potrivit Dispoziliei nr.2l5 din data de 03.07.2019.
Invitalia nr.5543103.07.2019 cu convocatorul gedinfei nr.5544103.07.2019, precum gi toate materialele inscrise pe
ordinea de zi au fost puse la dispozilia doamnelor gi domnilor consilieri prin transmitere pe cale electronica. De
asemenea publicitatea gedin{ei s-a realizat prin afigarea la avizierul institutiei a ordinii de zi a convocatorului qi
dispoziliei primarului, conform procesului-verbal de afiqare nr.5545 la data de 03.07.2019 qi prin publicarea tuturor
materialelor de gedinfd pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.

La gedin{6 sunt prezenfi consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitoq Aurel, Buzogany Ludovic, Costea Doina,
Fintoc Sergiu Ioan, Lup Ion Nicolae, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar, Pintea Adrian Ironim,
Pintea Aurel, Radu Ioan, Suciu Ioan, Stroian Zaharie gi Tamasi Karoly.

Se constatd cd qedinfa este statutarI, fiind prezenti 15 consilieri locali in functie din totalul de 15.
Pregedinte de gedinfd: Tamasi Karoly.
ParticipS la qedinfd din partea Primlriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel, Secretar jrs.Purcariu
DInut.

Se consemneazd de asemenea prezen[a doamnei Suciu $tefania Laura.
Domnul pregedinte de qedintl Tamasi Karoly declard gedinla deschisd qi dd cuvdntul domnului secretar

care supune spre aprobare procesul-verbal al Eedintei anterioare ce a avut loc la data de 04.07.2019, precizdnd cd
acesta a fost pus la dispozilia consilierilor impreund cu documentele de qedinld.

Se supune la vot gi se aprobd cu unanimitate de voturi procesul-verbal cu nr.5610 incheiat cu ocazia qedinlei
extraordinare a Consiliului local din data de 04.07 .2019.

Preqedintele de gedinfdprezinta gi supune la vot ordinea de zi inscrisd in Dispozi\ianr.215103.07.2019 a
primarului comunei, care cuprinde urmatoarele puncte:
l. Proiect de hotdr6re privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea gi exercitarea functiei de audit
intern incheiat la 10.08.2016 intre Primlria Comunei Albeqti in calitate de entitate publici local[ organizatoare gi
Primlria Comunei Nadeg in calitate de entitate publicd local6 participant6.
Ini{iator Primarul comunei Albegti.
2. Proiect de hot[r6re privind mandatarea Primarului Unitltii Administrativ Teritoriale Albeqti, judeful Mures, irr
Adunarea GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOLECT MURE$ pentru a vota Regulamentul
de instituire gi administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finan{area sistemului de management integrat al
deqeurilor solide menajere Ei similare in judeful Mureg precum gi nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul
2019, aprobate prin HCL nr.25 din 13.06.2019.
Iniliator Primarul comunei Albeqti.
3. Proiect de hot[rdre privind aprobarea anul6rii unor creanfe.
Initiator Primarul comunei Albegti.
4. Proiect de hot[rdre privind aprobarea organigramei qi a statutului de funcfii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Albeqti, judetul Mureq.
Iniliator Primarul comunei Albeqti.
5.Diverse.
Se aprob[ cu unanimitate de voturi ordinea de zi a gedinfei.

Domnul pregedinte de gedin{6 propune ca mai inainte de trecerea la dezbaterea proiectelor inscrise pe
ordinea de zi sI se dea cuvdntul doamnei Suciu $tefania Laura pentru prezenta motivele pentru care este prezent|
in gedin!6. Consilierii locali sunt de acord drept pentru care se dI cuvantul doamnei Suciu $tefania Laura care spune
cI motivul prezenlei este acela cd fiind pentru o perioadl scurti de timp din nou in fari, doregte sI afle stadiul
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soluliondrii cererii privind schimbul de imobile, respectiv imobilul din strada Liliar:ului, Albegti, cerere asupra
cdreia s-a mai discutat gi intr-o gedinl[ anterioard a Consiliului local Albe;ti.

Domnul primar, cu acordul pre;edintelui de gedin![, rdspunde cd incl nu s-a primit raportul de evaluare
al imobilelor din partea evaluatorului contractat. De asr;menea. o altd problemd ar lli cd imobilul din str.Liliacului
solicitat de doamna Suciu $teftrnia Laura figureazd, in proprietatea Statului Romiin, astfel ca pentru a se putea
valorifica trebuie demarat6 procedura de solicitare cdtre Guvernul RomAniei pentru trecerea acestuia in proprietatea
publica a UAT Albegti.
Domnul pregedinte de qedin{a intreabd dacd nu ar fi mai economicd qi rapidd soluliar cumpdrdrii terenului.
Domnul primar r[spunde cd doamna Suciu a propus un schimb.
Doamna Suciu $tefania Laura intervine Ei precizeazd cd se poate lua in calcul orice solulie care sd fie c6t mai rapidii,
clara gi economicf,, doar si fie despdgubitd.
Domnul Maier Nicolae intervine ;i avdnd acordul preEedintelui de Eedin!6 intreabd daci existd posibilitatea
cumpdrdrii terenului respectiv, avdnd in vedere cd procedura solicitdrii trecerii imobilului din str.Liliacului din
proprietatea public6 a Statului RomAn in proprietatea comunei Albeqti dureazd, destul de mult.
Domnul primar rdspunde c5 existd aceastd posibilitate ins6 in nr5sura in care bugetul permite acest lucru, precizdnd
ca UAT Albegti are doar calitatea de administrator asup,ra imobilului din str.Liliacului, propus la schimb.

Domnul pregedinte de EedinJd Tamasi Karoly propune ca dupi ce sosesc evaluarile si se procedezela
achizilionarea terenului delinut de doamna Suciu $tefania Laura, funclie de bugetul alocat pe anul viitor, in care sd
se aibl in vedere acest teren, sau , dacd e posibil, la o viitoare rectificare bugetar5. intreabd dacd mai sunt gi alte
propuneri gi cum nu mai sunt solicitd in acest sens consilierilor locali un acord rJe principiu. Un numdr de l4
consilierii locali voteazd,pentru propunerea domnului pregedinte de Eedinli. Se abline de la vot domnul Boeru Ion
Adrian, motivat de faptul cd acesta este rudd de gradul ll cu petilionara Suciu $tefania Laura.

Domnul preEedinte de Eedin!6 precizeazd, cd i se vor comunica Ei doamnei Suciu $tefania Laura
informaliile privind evaluarea. Doamna Suciu $tefania Laura rnulfumegte, salutl consilierii locali gi se retrage din
sala de Eedinte.
Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de i,.i a Eedin{ei.

Se trece la dezbaterea punctului nr.l de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea gi exercitarea funcliei de

audit intern incheiat la 10.08.2016 intre Primdria rComunei Albegti in calitate de entitate publici local6
organizatoare gi Primdria Comunei Nadeg in calitate de entitate public6 localS participanta.

Domnul preEedinte de Eedin{d intreabi dacl e otrligatoriu ca la nivelul comunei sd fie serviciul de audit.
Domnul secretar, cu acordul pregedintelui de gedin!6, rdspunde ci potrivit L:gisla{iei in vigoare, in special

prevederile Legii nr.67212002 privind auditul public intern, este obligatorie asigurarea auditului. Pe de altd parte
conform modificlrilor survenite prin OG nr.1912017 asocierea EPLO Albegti - Nadeq prin acordul incheiat in anuLl

2016 nu mai este legald, exceddnd prevederilor legii nr.67212002, drept pentru care se impune incetarea acestuia"
urm6nd sd fie indeplinite procedurile legale care se impun pentru continuarea serviciului de audit.

Domnul preEedinte de gedinld intreaba dacd mai rsunt gi alte propuneri, intervenlii gi cum nu mai sunt solicitd
avizele comisiilor de specialitate care acordd aviz fav<>rabil. Drept pentru care se supune la vot ;i se aprobd cu
unanimitate de voturi proiectul de hotardre privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea s;i

exercitarea funcfiei de audit intern incheiat la 10.08.2016 intre Primdria Comunei Albegti in calitate de entitate
publicd locald organizatoare qi Primdria Comunei Nadeg in calitate de entitate publicd locald participantd.

Se trece la dezbaterea punctului nr.2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotdrdre privind mandatarea Primarului Unitdlii Administrativ Teritoriale Albegti, judeluLl

MureE, in Adunarea General[ a Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitard ECOI-ECT MURE$ pentru a vota
Regulamentul de instituire qi administrarc a taxei rspeciale de salubrizare pentru finanlarea sistemului de
management integrat al degeurilor solide menajere gi sirmilare in judelul MureE precum gi nivelul taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2019, aprobate prin HCL nr.25 rJin 13.06.2019.

Domnul pregedinte de qedinli intreabl dacd ma.i sunt propuneri, intervenfii, intreb6ri gi cum nu mai sunt
solicita avizele comisiilor de specialitate care acordl av'iz favorabil. Drept pentru carre se supune la vot gi se aprobd
cu unanimitate de voturi proiectul de hotirdre privind mandatarea Primarului UnitAtii Administrativ Teritoriale
Albegti, jude{ul Mureg. in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOLECT MUREI}
pentru a vota Regulamentul de instituire 9i administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finan{area sistemului
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de management integrat al deqeurilor solide menajere gi similare in judelul Mureg precum 9i nivelul taxei

speciale Je salubrizare pentru anul 2019, aprobate prin HCL nr'25 din 13.06.2019.

Se trece la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordirtea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea anularii unor crean{e.

Domnul preEedinte de gedinp df, cuvdntul domnului primar care precizeazd. cd radierea se impune in cazul

persoanelor juridice ca urmare a insolvenlei gi radierii societ6lilor comerciale eviclenliate in anexa la proiectul de

hot[rire cit qi a persoanelor fizice care au decedat.

Domnul preEedinte de gedinl[ precizeazd cr aga cum rezulta gi din clocumentele de gedinln cdt Ei

informaliilor solicitate de la compartimentul Impozite Ei taxe din cadrul Primiiriei comunei Albeqti. potrivit

precvederilor codului de proce,cura fiscala, obligaliile fiscale se radiazi in cazul persoanelor juridice radiate din

registrele in care au fostinregistrali potrivit legii, respectiv Registrul Comer{ului, cdt;iin cazul persoanelor fizice

decedate.
Domnul preqedinte de gedinli intreaba dacd mai sunt propuneri, intervenlii, intrebiri Ei cum nu mai sunt

solicit6 avizele comisiilor de specialitate care acordi a'vizfavorabil. Drept pentru care se supune la vot qi se aprobd

cu unanimitate de voturi proiectul de hotirdre privind aprobarea anuldrii unor creanle.

Se trece la dezbaterea punctului nr.4 de pe ordinea de zi:
proiect de hot6rdre privind aprobarea organigr,amei gi a statutului de func{iii al aparatului de specialitate al

Primarului comunei Albeqti, judelul MureE.

Domnul pregedinte de gedin@ dd cuv0ntul dom,nului primar pentru suslinerea proiectului.

Domnul 
'primar 

precizeazd c1t fald de ultima. organigrama aprobata prin prezentul proiect se propune

suplimentarea cu doud posturi. respectiv un post la serviCiul de gospod[rire gi un post pentru compartimentul de

asisten![ medicalS comunitar[.
Necesitatea acestor posturi este motivata de personalul insuficient pentm lucrarile de gospoddrire 9i de

obligativitatea legalE de infiinlare a compartimentului de asisten{6 medicali comunitar['

Domnul pregedinte de gedinla inireabi dacd mai sunt propuneri, interventii, intrebiri ;i cum nu mai sunt

solicit[ avizele comisiilor de specialitate care acordd avizfavorabil. Drept pentru care se supune la vot Ei se aprc'bd

cu unanimitate de voturi proiectul de hotdrare privind aprobarea organigramei gi a statutului de funclii al aparatului

de specialitate al Primarului comunei Albeqti, judelul Mureq'

Se trece la dezbaterea punctului nr.5 de pe ordinea de zi:

Diverse.
Domnul pregedinte de ;edin![ d[ citire peti{iilor cet[lenilor .

l.Cererea colectivd nr.StylZt.06.2019 Gheorghe Alin;i allii, gi cererile cu nr.5075/09.07.2019 Cristea

Georgiana, str.Codrului,nr.5704l09.O7.2019 Jozsef Er:aterina, str.Codrului ginr.5?'06109.07.2019 Baranka Lila. str.

Codrului -solicitare extindere conductl gazpe str.Livezi Ei Codrului.

Domnul primar , cu acordul preEedintelui de qedin![ precizeazd cE a fo:;t predat catre societatea de ilaz

inventarul cuprinz6nd str6zile din comuna AlbeEti, urm6nd ca pe viitor sd se rearlizeze extinderea relelei de g,az.

funclie insd gi de bugetul disponibil pentru acest sector'

2. Cererea nr.5713lOg.O7.2O1g Varvara Mtrriana, str.Muzeului solicita ajutor de inmormantare pentru

solul decedat Varvara Viorel.
Domnul primar, cu acordul pre;edintelui de gedinla, precizeazd ci Varrrara Viorel a fost un caz sper:ial

deoarece nu a beneficiat de ajutor social gi nu a mai al,ut loc de muncd dup6 1990, dar nu solicitat nici pensia pentru

perioada lucrat6, fiind o persoan[ mai retrasd oarecurn ruptd de realitate'

Un caz similar il ieprezintd qi Barlog Pavel pentru care s-a solicitat ajutor de inmormAntare.

Av6nd in vedere ceie de mai sus domnul primar propune acordarea ajutoarelor de inmorm6ntare.

Domnul Tamasi Karoly propune acordarea ajutoarelor, dacd prevederile legale in materie permit acest lur;ru.

intreaba dacf, mai rrni gi aite intrebari sau intervenlii gi cum nu mai sunt supune la vot, in urma cdruiir se

aprob6 cu unanimitate de voturi acordarea ajutoarelor de inmormintare pentru d,oceda{ii Varvara Viorel Ei Barto;

Pavel in condiliile legii.
3.Cererea colectiva nr.5386/01 .07.2019 Siebr:r Simona gi al1ii, str.Valea Albegtiului, solicit6 solulionarea

problemei scurgerii apei pluviale de pe stradd .

Domnui primar intervine gi av6nd aprobarea pregedintelui de gedin!6 spurne cd in zona respectivd existd o

rigold construiti dar care nu face fald in cazul ploilor foarte abundente. A fost in ;zond cu constructorul qi solu{ia ar
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fi sd se taie asfaltul gi sE se fac[ o rigol[ c[tre vale. ,A.ceste lucrlri de reamenajare a sistemului de scurgere
presupune insd alte investilii. Drept pentru care propurre includerea acesteia in funclie de posibilit6lile financiare
intr-o viitoare rectificare de buget sau cel mai probabil cuprinderea in bugetul anulr"ri viitor.

Domnul pregedinte de gedin!6 intreabd dacd mili sunt si alte intreblri sau intervenjii qi cum nu mai sunt
supune la vot, in urma cdruia se aprobd cu unanimitate de voturi propunerea domnului primar.

In continuare domnul preqedinte de ;edinla dd cuvintul consilierilor locali, 1in ordinea inscrierii Ia cuvdnt:
l.Domnul Fintoc Sergiu supune atenliei problerna trotuarelor de pe str.Barafilor gi a cailor lasati liberi prin

culturile oamenilor din comun5, acegtia fiind adugi din culturile de porumb de cltre angajalii Proleg Guard S.R.t..
Domnul primar rdspunde ci in ceea ce prive;te trotuarele de pe Baralilor acestea nu sunt cuprinse

deocamdatl in buget " in ceea ce priveqte problema cailor l[sali liberi pe proprietdgile publice gi private cunoaste
situa{ia , insE deEi proprietarii acestora sunt identifica{i gi sanc{iona!i, ace;tia continud sa igi lase animalele nepdzite,
in proprietdjile oamenilor. Ca urmare s-a propus si sesizarea DSV Mureg, respectiv Protec{ia Animalelor pentru a
solicita sprijinul in cazul animalelor lasate libere, de asemenea se va sesiza in continuare Polilia pentru sanctionarea
corespunzdtoare a celor care prin aceste fapte incalci proprietatea pubglica gi privat6.

Domnul Stroian Zaharie intervine qi avdnd acordul pregedintelui de gedin{I, ptrecizeazd,ci practic dacd acele
animale nu au acte de identitate, nu au carnet de sdndtate qi nu sunt inregistrate ca arparlinAnd cuiva in proprietate,
nefiind inscrise in evidenlele DSVP, practic acele aninaale nu apa(in niminui gi ca atre trebuiesc luate misurile
legale care se impun, inclusiv confiscarea acestora.

Domnul pregedinte de Eedin![ propune sesizarea DSV Mure;, respectiv JProteclia Animalelor pentru a
solicita sprijinul in cazul animalelor lasate libere, de asemenea se va sesiza in continuare Poli!ia pentru sanctionarea
corespunzdtoare a celor care prin aceste fapte incalci proprietatea pubqlici gi privatd.

Domnul preEedinte de ;edin!6 intreabi daci mai sunt gi alte intreblri sau iinterven{ii Ei cum nu mai sunt
supune la vot, in urma ciruia se aprobi cu unanimitate ,Ce voturi propunerea domnului preqedinte de Eedin!5.

2.Domnul Suciu Ioan doregte sd qtie care este stadiul soluliondrii problemei cur[lirii ;i intrelinerii vdii Rogoz
care traverseazi satul Boiu, consemnatd in Eedinla ordinard din luna trecut6.

Domnul secretar, cu acordul preqedintelui de Eedin!d, rispunde cI a fost rsesizatd in scris Administralia
Bazinald de Ap[ Mureg in aceastd privin!d, fiind expusd rsitua{ia gi riscul privind inunrCalii gi viituri datorat vegeta{iei
crescute.

3.Stroian Zaharie supune atenliei urmdtoarele probleme:
-Sd se notifice ABA Mureg cu privire la digul din zona bisericii care este foarte inalt qi lat fapt ce a ingustzrt

drumul in zond, sau sE se facl o lucrare care consider6 cd nu ar fi o investilie fcrarte mare avdnd in vedere cd
suprafa{a in cauzd nu are o lungime mai mare de 200 metri.

Domnul primar rispunde ca ABA Mureg nu va face lucrarea solicitata de,oarece obligatia de curdlare a
zonei revine Primdriei Albegti avdnd in r,'edere faptul cd lucr6rile de curilare au fost efectuate de primdrie, ia.r
nivelul vdii este peste nivelul drumului.

Domnul pregedinte de gedinld precizeazd, c[ ace,ea vale trebuie curd]at5 de ler riul T6rnava Mare spre sat ca
sd se asigure o scurgere corespunzdtoare a apelor.

-Solicitd decormatarea ;an!ului din str.Livezi pentru scurgerea apelor pluviale. Locul fiind ingust solicita
intervenla manual6, cu ajutorul persoanelor asistate social gi a celor obligate la muncd in folosul comunitdlii.

Domnul primar spune ci s-a primit ordin de inc,etare a lucririlor in zond de la societatea de distribu{ie gaz
pe motiv cd se desltgoard lucrdri de reabilitare a ganlurilor ldri avizul lor.

Domnul Stroian Zaharie spune ci asfaltul in zona respectiva pe str.Livezi a fost de bund calitate tocmai pind
la momentul in care societatea de distribu!ie gaz a efectuat o serie de intervenlii in zond, au lucrat haotic;i nu au
efectuat niciodatd lucririle corespunzdtoare de readucere a drumului in starea iniliali.

Domnul primar cu acordul pregedinteluipreciz<:azd, cd existd aviz din partea societdlii de gaz la proiectul
initial.

-Domnul Stroian Zaharie mai ridicd problema drumurilor agricole din Albeqti , Boiu , Topa solicit6nd, dacl
se poate, sd se introducd un greddr, cel pu{in pe drumurile agricole principale, pentru a se putea circula cu utilajete
agricole .

Domnul primar rispunde cd deocamdatd bugetul nu poate acoperi gi astfel de lucrdri dar se vor avea in
vedere pe viitor.

Domnul pregedinte de gedin{d precizeazd, cd ar trebui prevdzute sume distinct in buget pentru astfel do
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situalii.

4. Domnul Pintea Adrian ridici problema cdinilor vagabonzi din comunf, solicitdnd gasirea unei solu{ii pentru
rezolvarea acesteia.

Domnul secretar, cu acordul pregedintelui de qedin{a,precizeazd c6, aqa cum se gtie, infiin{area serviciului ,
delegarea qi procedura aferentd au fost aprobate in acest an prin hotdr6re a Con5iliului local. Din pacate insrd
serviciul deocamdatd este inactiv, nedispun6nd de finanfare nefiind inclus in che,ltuielile bugetare din acest an
alaturi de alte proiecte precum ar fi cel privind infiinlarea gi funclionarea Poliliei locale Albe;ti.

Stroian Zaharie intervine qi avdnd acordul pregedintelui de gedinld propune contractarea unui UAT care are
infiinlat un astfel de serviciu

Domnul primar r6spunde cd un astfel de addpost existd infiinlat la Ceaugu de Cdmpie dar costul lunar pentru
intrelinerea pe cap de animal este de circa 200 lei. O altii posibilitate este sd se conta<:teze in vederea unei colaboriri
addpostul pentru cdini care se afll la fosta ferm[ IAS ,{lbegti, eventual cu propunerea de preluare contracost per
animal"

5.Domnul Pintea Aurel intreabi dacd existi posibilitatea amenajirii unui loc de joaci pentru copii in comuna
Albegti gi problema trecerii peste calea ferati la intrarea in Albegti dinspre stafia A'fT Ramifica{ia Albegti, care ar
trebui reparatd.

Domnul primar rispunde cd deocamdatd nu sunt prevdzute sume in buget pentru astfel de proiecte.
6.Domnul Lup Nicolae supuine atenfiei problema dlatornicilor cdtre bugetul loc'al, menliondnd in mod special

pe domnul Hegbeli Mihai din Boiu care nu igi pldtegte nici impozitele gi nici curentul electric facturat. pe care il
folosegte din contorul de curent care nu ii aparfine. intrr:ab6 in ce condi[ii beneficia:zd de curent electric.

Domnul primar r6spunde ci Hegbeli Mihai a solir:itat esalonarea la plata crezrntelor fiscale gi s-a obligat s[
achite obligaliile restante, iar de curent beneficiaza prin oontorul separat al fostei l6ptdrii din Boiu unde igi desf6sura
activitatea.

T.Doamna Costea Doina sesizeazd faptul cd domnr.rl Cezar pe strada Muzeului intersecgia cu str.Crdngului .

face mizerie prin depozitarea molozului pe care il scoate din gospoddria sa gi pe care l-a inpins p6n6 in gardurl
mdtuqii dumneaei.

Domnul primar raspunde c[ se cunoagte problema ;i domnului Cezar i s-a pus deja in vedere sa igi depoziteze
molozul in locurile special amenajate pentru acest lucru., in caz contrar riscflnd amenzi contravenlionale.

8.Doamna Maier Valeria Adriana intreabd care mai este stadiul proiectului canalizare Boiu-fopa.
Domnul primar rdspunde cd este in procedurd de soluJionare contesta{ia formulati de ofertantul S"C. Euskacli

S.R.L. din Timigoara, la care se aqteapti decizia de solulionare.
Domnul pregedinte de gedin![ intreabi dacd mai sunt alte interven]ii sau inscrieri la cuvdnt gi cum nu mai sult

declariinchiselucrlrileqedinlei,dreptpentrucares-aincheiatprezentulprocesverbal azill.OT.ZOlg"

CONTRA SEMNEAZA,
SECRETAR P URCARIU DANUT

PRE$EDINTE DE
TAMASI KA

q


