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PROCES.VERBAL

lncheiat azi 08.08.2019 cu ocaziaqedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei AlbeEti, judelul
Mureg.

$edinta a fost convocat[ de c6tre Primarul comunei Albeqti prin Dispozilla nr.237 din data
de 01.08.2019 cu anexa cuprinzdnd proiectul ordinii de zi, in conformitate cu prevederile art.133, art.134
gi art.135 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ.

Dispozi{ia nr.237101.08.2019 impreund cu proiectul ordinii de zi, proiectele de hotdr6ri gi

toate materialele inscrise pe ordinea de zi, precum gi procesul-verbal al qedin{ei anterioare, au fost puse
la dispozifia domnilor consilieri cdt qi comisiilor de specialitate- Juridicd, Economic6 gi Social-Culturd
din cadrul Consiliului local, prin transmitere pe cale electronicS.

De asemenea publicitatea qedintei s-a realizat prin afigarea la avizierul institutiei gi prin
publicarea tuturor materialelor de qedinfd pe site-ul comunei Albegti la adresa www.comunaalbesti.ro.,
a dispoziliei primarului cu proiectul ordinii de zi, impreun[ cu proiectele de hotdriri qi toate materialele
inscrise pe ordinea dezi, conforrn procesului-verbal de afigare nr.6406102.08.2019.

La gedin{[ sunt prezen{i consilierii locali: Boeru Ion Adrian, Boitog Aurel, Buzogany
Ludovic, Costea Doina, Fintoc Sergiu Ioan, Maier Valeria Adriana, Maier Nicolae, Neghina Cezar,
Pintea Adrian Ironim, Pintea Aurel, Radu Ioan, Suciu Ioan, Stroian Zaharie qi Tamasi Karoly.

Domnul secretar Purcariu Ddnuf constatd cd sunt prezenfi l4 consilieri locali in functie din
totalul de 15, fiind absent Lup Ion Nicolae.
in conformitate cu prevederile art.l37 alin.l din OUG nr.57l2\l9 privind Codul Administrativ, qedinla
este legal constituiE

Pregedinte de gedin{6: Tamasi Karoly.
La qedinfd participi de drept din partea Primiriei: Primar Sovrea Nicolae, Viceprimar Boitos Aurel,
Secretar jrs.Purcariu Dinut.

Se consemneazd de asemenea prezenla in sala de qedin{e a domnilor Gavronschi Victor qi

Stroian Toader.
Domnul pregedinte de gedin(6 Tamasi Karoly declar[ gedinfa deschisd gi di cuvdntul

domnului secretar Purcariu D6nuf, care, in conformitate cu prevederile art.l38 alin.l5 din OUG
nr.5712019 privind Codul Administrativ, supune spre analizd gi aprobare procesul-verbal al gedinlei
anterioare a Consiliului local Albegti ce a avut loc la data de 11.07 .2019, precizdnd cd acesta a fost pus
la dispozilia consilierilor locali prin transmiterea pe poqta electronicl impreunl cu proiectele de hotirdri
gi celelalte documente de qedinf6.

Domnii consilieri nu ridicS obiectiuni cu privire la con{inutul procesului-verbal al gedin{ei
anterioare, drept pentru care se supune la vot qi se aprobd in forma prezentatd, prin vot deschis, in
unanimitate, dupd care este semnat de citre pregedintege de gedinfd qi de c6tre secretar.

In conformitate cu prevederile art.l35 alin.7 din OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ domnul preqedinte de gedin{6 Tamasi Karoly invitd pe domnul primar sd prezinte ordinea
de zi a qedinlei cu propunerea de aprobare a acesteia.

Domnul primar prezintl proiectul ordinii de zi ce cuprinde urm[toarele puncte:

l. Proiect de hotirdre privind constatarea incetdrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al domnului Neghina Cezar, precum gi vacantarea locului de consilier local in cadrul
Consiliului Local a[ Comunei Albegti.
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2. Proiect de hotirdre privind utilizarea domeniului public pentru executarea lucr[rii "Dezafectare
conducta OL 6" presiune medie pe str.Lungi gi extindere conductl de gaze naturale presiune
redusd de PE250 pe str.$oseaua Na{ionald din loc.Albeqti, jud.Mureq"

Iniatiator primarul comunei Albeqti.
3. Proiect de hotlrdre privind conferirea titlului de " Cetafean de onoare al comunei

Albegti"domnului inginer Stroian Toader.
Iniliator primarul comunei Albeqti.
4. Proiect de hotlrdre privind aprobarea contului de execufie al bugetului de venituri gi cheltuieli

al Comunei Albegti pe trimestrul II al anului 2019.
Initiator primaul comunei Albeqti.
5. Proiect de hotirdre privind aprobarea incheierii uni protocol de colaborare cu Oficiul Nafional al

Registrului Come(ului.
Ini{iator primarul comunei Albegti.
6. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea aderdrii comunei Albeqti la sistemul de cooperare pentru

audit gi incheierea la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar[ Zona Reghin a Acordului
de cooperare pentru organizarea gi exercitarea activitSlii de audit public intern.

Iniliator primarul comunei AlbeEti.
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei tehnice de dezmembrare a imobilului

intravilan inscris in CF 54117 Albegti, cu numdr top.338l2lbl2/1, situatin Albegti.
Iniliator primarul comunei Albegti.

Se supune dezbaterilor qi aprob[rii proiectul ordinii de zi. Domnii consilieri nu ridic[
obiecliuni cu privire la proiectul ordinii de zi, drept pentru care se supune la vot gi se aprob[ in forma
prezentatd prin vot deschis, in unanimitate ordinea de zi a qedinfei.

Domnul pregedinte de gedinfd propune ca mai inainte de trecerea la dezbaterea proiectelor
inscrise pe ordinea de zi sd se dea cuvintul, pe rdnd, domnilor Gavronschi Victor qi Stroian Toader pentru
a-gi exprima motivele pentru care particip[ la gedin{6 .

Se dd cuvdntul domnului Gavronschi Victor, reprezentant legal al S.C. Dava Experience
S.R.L. din Cluj Napoca care aratd cd prezenta sa este dictatl de dorinta de a organiza qi in acest an edilia
all-aa Festivalului de muzici electronicl DAVA 2019,in aceeaqi locafie, respectiv incinta fostei fabrici
de sticg[ Stimet S.A.

Precizeazd cd solicitd un acord de principiu din partea Consiliului local, sens in care a depus
qi cerere scrisd inregistratd la Primdria comunei Albegti.

Cere permisiune sd facd o micl prezentare verbald cdt gi video pe videoproiector a proiectului
privind organizarea festivalului din acest an.Consilierii locali sunt de acord drept pentru care se trece la
prezentarea proiectului, precizdnd .

Domnul pregedinte de qedin!6 inviti pe domnii consilieri sI treacd la dezbaterea cererii
domnului Gavronschi Victor in ordinea iscrierii la cuvdnt.

Domnul Suciu Ioan intreabd dacd S.C. Stimet S.A. are achitate datoriile fatd de bugetul local.
Domnul primar r[spunde cE societatea a solicitat eqalonarea laplatd, a datoriilor, cerere care

a fost aprobatd,iar la ora actualS este la zi cuplata eqalondrilor.
Domnul primar, cu acordul pregedintelui de qedin!6, intreabd dac[ s-a luat legdtura gi s-a

solulionat pldngerea doamnei Orban Edit de pe str.Nalionali nr.7A in leg[tur6 cu zgomotul produs in
zond cu ocazia festivalului.

Domnul Gavronschi Victor asigurd pe toli cei prezenfi in gedin{I cd va lua legltura gi va face
tot posibilul sd ofere cele mai bune solutii doamnei Orban Edit, cu propunerea de a suporta
contravaloareacazdrii acesteia qi a sofului la un hotel din Sighigoara pe perioada desfEqurlrii festivalului.

Nefiind alte inscrieri la cuvdnt pe marginea acestei cereri privind acordul de principiu pentru
organizarea festivalului, domnul preqedinte de qedin{d invit[ pe domnii consilieri sd, analizeze gi sd
voteze, drept pentru care in urma votului deschis cererea S.C. Dava Experience S.R.L. prin Gavronschi
Victor este aprobatdcu 12 voturi "pentru",0 "impotrivd" qi2 "abfineri" din partea domnilor consilieri



Suciu Ioan gi BoitoE Aurel. Domnul Neghinl Cezarnu participd la vot motivat de incetarea de drept 
3

a mandatului de consilier local prin depunerea demisiei.
l.Domnul pre;edinte de gedin(i propune sI se inceapi cu dezbaterea punctului nr.3

inscris pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotdrdre privind conferirea titlului de "Cetalean de

onoare al comunei AlbeEti"dornnului inginer Stroian Toader, avAnd in vedere cd este prezent in sala de
gedin{e domnul inginer Stroian Toader. Consilierii locali sur,t de acord in unanimitate.

Domnul secretar constatd cd sunt indeplinite condiliile prevdzute de art.l36, alin.8 gi alin.9
din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ la proiectul de hotSrdre fiind anexate referatul de

aprobare al initiatorului de proiect, raportul de specialitate al secretarului, avizele comisiilor de

specialitate juridic. economic, social-culturi ale consiliului local precum gi documente specifice: copii
act de identitate. curriculum vitae, cazier.iudiciar in original ale domnului Stroian Toader.

Se dE cuvAntul domnului inginer Stroian Toader care spune cI a linut neapdrat sd fie prezent
in qedinla de consiliu la dezbaterea acestui proiect pentru a mullumi tuturor pentru aceasti iniliativS.
preciz6nd ci este vadit copleqit de emolie.

Doregte si facd o scurtd prezentare asupra activitdtii sale nu doar ca primar al comunei
Albegti ci qi ca deputat in Parlamentul Romdniei. Menlioneazd cu titlu de exemplu proiectele gi

iniliativele legislative ale domniei sale in ceea ce privegte modificdri importante [a Legea nr.6912000
privind renta viager[ acordati sportivilor de performanli gi la Legea nr.l/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicit6nd domnului Gavronschi Victor sd aibd bundvoin{a de

a proiecta cAteva inregistrdri ale suslinerilor sale in calitate de deputat in Parlamentul RomAniei. in acest
sens sunt proiectate circa l0 minute inregistrdri ale cuvAntirilor domniei sale de pe sursa youtube.com.

Mullumegte incd o dati pentru aceastd onoare ardtdnd ci o contribu{ie deosebit[ in reusita
activit6lii sale au avut-o qi oamenii cu care a lucrat la diferite proiecte, gi in special domnul primar

$ovrea Nicolae cu care a avut intotdeauna o foarte bund colaborare, fiind menlionatd activitatea sa in
ceea ce privegte eforturile gi demersurile deloc u$oare privind procedura legal6 de reintregire a granilelor
UAT Albegti cu platforma industrialf,, atribuit[ in trecut de cdtre regimul comunist municipiului
Sighigoara.

Domnul pregedinte de ;edinla Tamasi Karoll', in calitate de iniliator al proiectului de

hot5r6re, dd citire expunerii de motive dupi care dd cuvAntul domnului primar $ovrea Nicolae pentru a
spune c6teva cuvinte.

Domnul primar spune c5 emoliile sunt intr-adevir coplegitoare gi pentru ddnsul, iar acest
proiect de hotdrdre vine ca o simbolicd dar in acelaEi timp reald recunoagtere a meritelor activitalii
domnului inginer Stroian Toader pentru eforturile sale de a realiza dezvoltarea comunei Atbeqti Ei a
comunit6lii acesteia.
lJrmeaza si fie organizatd ceremonia de acordare a titlului lintr-un cadru festiv, unde cu siguranld vor fi
impartisite si alte impresii emo!ionante.

Domnul preEedinte de Eedinld invitd pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului
de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de qedinld supune la vot
proiectul de hotdrdre integral qi cu 13 voturi "pentru" , 0 "impotrivd" ;i 0 "ablineri" se adopt[
HotirArea nr.3412019 privind conferirea titlului de " Cetalean de onoare al comunei Albegti"domnului
inginer Stroian Toader. Domnul Neghini Cezar nu parlicipd la vot motivat de incetarea de drept a

mandatului de consilier local prin depunerea demisiei.
2.Domnul preqedinte de qedinfl supune spre dezbatere punctului nr.1 inscris pe ordinea

de zi:
Proiect de hot[r6re privind constatarea incetdrii de drept, prin demisie, a mandatului de

consilier local al domnului Neghina Cezar, precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul
Consiliului Local al Comunei AlbeEti.

Domnul secretar constati ci sunt indeplinite conditiile prevdzute de art.l36. alin.8 $i alin.9
din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ la proiectul de hotdrdre fiind anexate referatul de
constatare semnat de domnul primar in calitate de initiator al proiectului si de secretar. avizele cornisiilor
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actul de demisie semnat de domnulNeghind Cezar.
Se da cuvdntul domnului primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre care precizeazd

ca demisia survine ca urmare a faptului cd domnul Neghina Cezar a fost angajat pe func{ia de

administrator public in cadrul aparatului de specialitate all primarului iar ca urmare exista cauzd de

incompatibilitate cu mandatul de consilier local, drept pentru care acesta;i-a depus demisia din funclia
de consilier local. Precizeazd c[ av6nd in vedere volumul fcrarte mare de activitdti Ei probleme, comuna
Albeqti fiind o comun6 destul de mare, raportat la numdrul relativ mic de persoane angajate in aparatul
de specialitate al primarului, considerd c5 se impunea angaj:rrea unei persoane pentru funclia vacanta de

Administrator public, prevdzutd in organigrama Primdriei Albegti"
Domnul Negini Cezar cere permisiunea de ia adresa c6teva cuvinte gi av6nd acordul

preEedintelui de gedinla mullumeEte pentru buna colaborare pe care a avut-o cu colegii din consiliul local,
i;i exprimd speranla c[ aceastd colaborare va fi foarte bund gi in continuare ;i asigurd pe cei prezen]i ci
iqi va deslEqura congtiincios activitatea in teren, in rezolvarea cu promptitudine a problemelor din
comunS" Mullumeqte domnului primar pentru cd l-a primit in echipd qi precizeazi cI sperd sd facd o
echipd buni cu domnul primar gi domnul viceprimar.

Domnul pregedinte de qedin{i invit[ pe domnii consilieri sd treaci la dezbaterea proiectului
de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru ,;are pregedintele de gedin!5 supune la vot
proiectul de hotdrdre integral gi cu 13 voturi "pentru",0 "impotrivf," gi 0 "ab{ineri" se adoptl
Hot[rflrea nr.3212019 privind constatarea incetdrii de drept, prin demisie. a mandatului de consilier
local al domnului Neghina Cezar, precum $i vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului
Local al Comunei Albeqti.

Ca urmare a adopt[rii Hotdrdrii nr.3212019 domnul pregedinte de Eedinli gi domnul secretar

constatd ci [a aceastd data Consiliul local Albegti este compus din l4 consilieri locali in funclie, din care

sunt prezen{i l3 consilieri locali fiind absent I consilier local, Lup Ion Nicolae, fiind indeplinit cvorumul
legal pentru deliberarea in continuare asupra proiectelor de hotdr6re inscrise pe ordinea de zi a Eedinfei"

3.Domnul preqedinte de qedin{I supune spre dezbatere punctului nr.2 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotirdre privind utilizarea domeniului public pentru executarea lucrdrii
"Dezafectare conducta OL 6" presiune medie pe str.Lungi ;i extindere conductd de gaze naturale
presiune redusd de PE250 pe str.$oseaua Nalional[ din loc.Albegti, jud.Mureg"

Domnul secretar constat6 cd sunt indeplinite condi!iile prevdzute de art.136" alin.8 si alin.9
din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ la proiectul de hot[r6re fiind anexate referatul de

aprobare, raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate juridic, economic, social-culturd ale

consiliului localprecum gidocumente specifice: cererea SC DELGAZGTid SRL Tdrgu-MureE, memoriu
tehic. certificat urbanism Consiliuljudetean Mureg, lucrari gi schite tehnice gi cadastrale avizate.

Se da cuvdntul domnului primar pentru prezentarea proiectului de hotdr6re in calitate de

iniliator al acestuia.
Domnul pregedinte de Eedinl6 invit[ pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hotirdre in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de gedin{a supune la vot

proiectul de hotdrdre integral Ei cu 13 voturi "pentru" , 0 "impotriv6" gi 0 "ablineri" se adoptl
Hot[rirea nr.33/2019 privind utilizarea domeniului public pentru executarea lucrdrii "Dezafectare
conducta OL 6" presiune medie pe str.Lung[ gi extindere conductS de gaze naturale presiune redusd de

P8250 pe str.$oseaua Na{ional6 din loc.Albegti, jud.Mure;".
4.Domnul preqedinte de ;edin(I supune spre dezbatere punctului nr.4 inscris pe ordinea

de zi:
Proiect de hotirdre privind aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri si

cheltuieli al Comunei Albeqti pe trimestrurl II al anului 2019.
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Se dd cuvdntul domnului primar pentru prezentarea proiectului de hotdr6re in calitate de
ini{iator al acestuia.
Domnul pregedinte de gedin!6 invitd pe domnii consilieri s6. treaci la dezbaterea proiectului de hotdrdre
in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care pregedintele de Eedinla supune la vot
proiectul de hotdrdre integral Ei cu 13 voturi "pentru" , 0 "impotriv6" gi 0 "abfineri" se adopti
Hotir0rea nr.35/2019 privind aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri ;i cheltuieli al

Comunei Albegti pe trimestrul II al anului 2019.
S.Domnul preEedinte de qedin{5 supune spre dezbatere punctului nr.5 inscris pe ordinea

de zi:
Proiect de hotlrdre privind aprobarea incheierii uni protocol de colaborare cu Oficiul

Nalional al Registrului Comerlului.
Domnul secretar constatd cd sunt indeplinite condiliile previzute de art.l36, alin.8 qi alin.9

din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ la proiectul de hotir6re fiind anexate referatul de
aprobare, raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate juridic, economic, social-culturd ale
consiliului local precum gi documente specifice: acord cadru ONRC supus pre aprobare.

Se d[ cuvdntul domnului primar pentru prezentarea proiectului de hotdrdre in calitate de

ini{iator al acestuia.
Domnul preqedinte de Eedin{5 invitd pe domnii consilieri s[ treaci la dezbaterea proiectului de hotdrdre
in ordinea inscrierii la cuvdnt.

Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt drept pentru care pregedintele de gedin!6 supune [a vot
proiectul de hotirdre integral gi cu 13 voturi "pentru" , 0 "impotriv6" qi 0 "ablineri" se adoptl
Hotlrirea nr.3612019 privind aprobarea incheierii uni protocol de colaborare cu Oficiul Nalional al

Registrulu i Comer{ului.
6.Domnul pre;edinte de qedin(i supune spre dezbatere punctului nr.6 inscris pe ordinea

de zi:
Proiect de hotir6re pentru aprobarea aderarii comunei Albegti la sistemul de cooperare pentru

audit qi incheierea la nivelul Asocialiei de Dezvoltare Inl.ercomunitari Zona Reghin a Acordului de

cooperare pentru organizarea gi exercitarea activit[1ii de audit public intern.
Domnul secretar constati cd sunt indeplinite condiliile prevdzute de art.l36, alin.8 Ei alin.9

din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ la proiectul de hotdrdre fiind anexate referatul de

aprobare, raporlul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate juridic, economic, social-culturd ale
consiliului local precum Ei documente specifice: acord cadru de cooperare A.D.l.Zona Reghin, rapon
UCAAP -Ministerul Finanlelor Publice.

Se di cuvdntul domnului primar pentru prezentarea proiectului de hotirdre in calitate de

ini!iator al acestuia.
Domnul pregedinte de gedinla inviti pe domnii consilieri sd treacd la dezbaterea proiectului

de hotar6re in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt drept pentru care pregedintele de gedinla supune la vot

proiectul de hotdr6re integral gi cu 13 voturi "pentru" , 0 "impotrivd" si 0 "ablineri" se adopti
HotIrf,rea nr,3712019 pentru aprobarea ader[rii comunei ,\lbegti la sistemul de cooperare pentru audit

;i incheierea la nivelul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari Zona Reghin a Acordului de cooperare
pentru organizarea gi exercitarea activitAtii de audit public intern.

T.Domnul pre;edinte de qedinfl supune spre dezbatere punctului nr.7 inscris pe ordinea
de zi:

Proiect de hotirAre privind aprobarea documentaliei tehnice de dezmembrare a imobilului
intravilan inscris in CF 54117 Albeqti, cu numir top.338l2lbl2ll, situat in Albegti.

Domnul secretar constatd ci sunt indeplinite condiliile prev[zute de art.l36, alin.8 qi alin.9
din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ la proiectul de hot[rdre fiind anexate referatul de

aprobare, raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate juridic, economic, social-culturd ale



6consiliului local precum 9i documente specifice: cererea motivata a domnului Gogoaga Raul, topograf
autorizat, extras cF, memoriu tehnic qi documentafie cadastrald anexatf,.

Se dd cuv6ntul domnului primar pentru prezentarca proiectului de hot[r6re in calitate deiniliator al acestuia.

Domnul primar prezintd proiectul de_hotrrdre precizdnd c[ dezmembrarea se impune caurrnare a faptului cd in suprafala de teren totali aflatr in administrarea gcolii din Albeqti, exist6id.entificatd qi suprafafa de teren care se cuvine de drept ca urmare a retroceddrii, Bisericii ortodoxeAlbeqti' ca urmare, pentru emiterea titlului de proprietaGa asupra suprafelei gi atribuirea in proprietateaBisericii ortodoxe este nevoie de o lucrarea de dezmembrare care necesirtd" a frvalidatd prin hotf,rire aConsiliului local Albegti.
Domnul preqedinte de qedinfd invitd pe domnii consilieri sd treaci la dezbaterea proiectului

de hotdrdre in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt drept pentru care preqedintele de gedinli supune la votproiectul de hot6rdre integral qi cu l3 voturi "pentru", o'trn[oir]-ra--gi;',,ab{ineri,, se adoptrHotirirea nr.3812019 privind aprobarea documenialiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilaninscris in cF 54117 Albeqti, cu num[r top.33gl2/b/211, situatin Albeqti.

Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordine de zi domnul pieqedinte declar6 inchise lucr[rilegedinlei Consiliului local Albeqti, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal azi 0g.0g.2019.

PRE$EDINTE
Tamasi

DE $EDINTA,
v

SECRETAR,
Jr.Purcariu. DdnuI


