ROMANIA

Judetul Mureg
Consiliul Loca! al Orag
lernut
545100, Pia[a I
1918, nr.9, Jud. MureE
Tel: (0265) 47141A,Fax (0265) 471376
E-mail:
,ro

Proces-verba! incheiat azi 23.0,
Consiliului Local

9 cu ocazia sedinlei ordinare a
t, judelul Mures

in confo

cu prevederile art. 39 alin. 1 clin Legea nr. 215t2001, privind
administralia publicd locald, republicatd, domnul Nicoari loan in calitate de primar propune
Ccnsiliului Local
de zi care a fost
5 <;onsilierilor odatd cu dosarul de gedinld.
in cazul in care vor fi solicitiri cu privire la modi
ordinii de zi se menlioneazd cd acestea
pot avea loc numai in condi[iile in care s-au ivit
me urgente, de interes comunitar sau
social gi a cdror solutionare nu poate sd fie
td pAnd la urmdtoarea gedinti de consiliu
local.

in cazul

in
re se constatd modificiri
ordinea rJe zi acestea se aprobd cu votul
majoritdtii consilieril prezenti procedAndu-se la
la vot dupd cum urrneazi. voturi
pentru -14 voturi
0,ablineri 0.
S-a supus
vot procesul verbal al
i ordinare din 25.03.2019 si s-a votat cu
voturi pentru 14,
i contra -, abtineri -.
S-a supus la
ordinea de zi si s-a votat
: voturi pentru 14, voturi contra -, ab{ineri -.
S-a supus
vot completarea la ordinea
zi si s-a votat cu: voturi pentru 14, voturi
contra -, abtineri -.
Este invitat
tele de gedintd pen
a preh.ra conducerea lucrdrilor gedinlei
ordinare, in
dlui Mirginean Teofil Vasile
Pregedintele de gedinti constatd legati
intrunirii consiliului local, prezen{a fiind
asigurati de peste j
plus unu din numdrul
ierilor alegi.
:

Orclinea

1. Proiect de hotdrire privind aprobarea ex
bugetului local al anului 2019 pe
Trimestrul l.
2. Proiect de hotdr6re privind angajarea d- nei Mold,ovan loana Florina ca asistent
personal pentru bolnavul cu handicap Moldovan r
ro,Antonio.
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea I ulamentului acordirii voucheretor de
vacanld pentru salarialii din cadrul aparatului prol u al Ora:sului lernut.
4, Proiect de hotirAre privind aprobarea ir heierii unui contract de asociere intre
Consiliul Local lernut si Clubul Sportiv lernut.
5. Proiect de hotirAre privind acordarea
Romane lernut ll
6. Proiect de hotdr0re privind acordarea
RomAne Silcud.

nui sprijlin financiar Parohiei

Ortodoxe

sprijin financiar Parohiei

Ortodoxe

7. Proiect

de
Pop Livia.
B. Proiect de
pentru d-nul Drigis
9. Proiect de

privind reducerea
6re privind scutirea de la

sipeciale de salubritate pentru doanrna
taxelor 9i impozitelor la bugetul local

he.

privind actualizarea
tegiei anuale de achizifii publice 9i a
Programului An
de achizilii publice pe anul
19 al Oragului lernut.
10. Proiect de
Are privind aprobarea listei solicitanfilor pentru ocuparea unor
locuinte construite
fonduriA.N.L.
11. Proiect de
privind prelung
contractului de comodat incheiat intre
Consiliul local
si Asocialia Religioasti
Crestin Smirna.
12. lnformare
ivind intenfia Regedinlei
nitarre Asistentiale " Casa Ely Centrum"
privind preluarea
n concesiune a fostului
I al Orasului !ernut, situat pe str. Avram
lancu nr. 2, in
desfdsurdrii de activitati
ingrijire si asistenld medico - sanitari a
persoanelor vArstni
13. Solicitarea
i Oltean Gavril privind sc
de la plata taxei de vizd anualS pentru
acordul de
14. Solicitarea
ui Rostas Hemper Mircea Bar,cnu privind acordarea unui ajutor de

inmormintare.
15. Solicitarea C bului Sportiv RingBox Tg
box in parteneriat u orasul lernut.

Gompletarea la
l.Proiect de
dna Gdbudean M

2.

Proiect
destinate in
136t12.04.2011.

3.

scutirea de

hotdrAre privind a

intre titularii

Proiect

conformare zoni i
4. Proiect de
privind emiterea
,,intocuire cond
Dacia Traiana, str.
5. Proiect de
privind emiterea
,,inlocuire cond
Petofi Sandor, str.
6. Proiect de
privind emiterea
,,'inlocuire
Gheorghe Doja, str
Mures".

7.

rAre privind

Proiect

,,Zilele orasului
B. Solicit
vederea
RESCUER" O

vederea construirii unui
hotdrAre privind mod
pentru ocuparea
si bransamente gaze
i, jud. Mures".
hotirAre privind modifi

lui pentru ocuparea

si brangamente gaze
nirii, jud. Mures".
hotirAre privind modifica
ui pentru ocuparea
9i bransamente gaze
Tudor Vladimirescu, str.

privin,J organizarea unei

competilii de

nea de zi:

plata taxelor si impozitelor locale pentru

schimbrului de locuinfe pentru tineri,
de inclririere nr. 197119.05.2016 si nr.
Planrului Urbanistic Zonal pentru
de agrement si recreere.
9i completarea H.C.L. nr. 166129.10.2018
public afectat de lucririle de
le presiune redusi - loc, lernut, str.

si completarea H.C.L. nr. 167129.10.2018
iului public afectat de lucrdrile de
rale presiune redusi - loc. lernut, str.

si completarea H.C.L. nr.168/29.10.2018
iului public afectat de lucririle de
rale pre,siune redusd - Ioc. lernut, str.
1 Decembrie 1918, str. Cdmpului, jud.

hotirdre privind stabilirea daltei desfdguririi evenimentului anuat
utt'

.

ind acordarea unui sprijin financiar in
$colii Gimnaziale lernut
la a Vll - ea Competilie I ,rnational5 pentru copii 9i tineri "YOUNG
ti in Republica Azerbaijan in prerioad a 23 - 30 iunie 2019.

DI

V. -

preqedinte de
consilieri.inainte sd incepem supun spre a
Cine este pentru ?
votat cu 14 voturi pentru.
seabtine?0voturi
nere.
ME

Dl. Mdrgi
este pentru ? S-a

F'rocesul - Verbal al sedintei anterioare.
ine este impotrivd ? 0 voturi impotrivd. Cine

a

AvAnd in
? S-a votat cu 14
voturi abtinere.
A intrat in
Pct. 12 - I
privind preluarea pri

cd in sala de sedintd
pentru. Cine este impo

i 15 consilieri.
i Sanitare Asistenliale " Casa Ely Centrum"
Orasului lernut, situat pe str. Avram lancu
guririi de activitSli de ingrijire gi asisten{i medico - sanitard a

in vederea
persoanelor vA
V.

MSrgi

spaliului fostului
Dl. Primar
specialitate. Este
prezent, daci mai s
Dna Turcu S.
Dl Cojocea L
Dna Turcu S.
Dl Cojocea L
vedere natura
directe, av6nd in
singura diferen!5
legislative, operatori
sociale, care pAni
cd in prezent noi
Dna Turcu S.
Dl Cojocea l.
ingrijire a persoa
asigurAnd activitSli
multifunclional incl
Dna Turcu S.
Dl Cojocea l.
vorbeste la nivel
chiar gi daci am
pi-lrsoane Structura
necesitilii. Ne do
nostri.

oaspe[i, dau cuv6ntul lor. Cine este pentru
? 0 voturi impotrivS. Cine se abtine ? 0

dl Suteu Lucian. Sunt
privind intenlia
concesiune a fostului Spital

nr. 2,

Dl.

14

V. - avem pe ordinea de
15 puncte. Cine este pentru ? S-a votat cu
'ivd. Cine se abline ? 0 voturi ab{inere.
este impotriva ? 0 voturi
V. - supun la vot com
la ordinea de zi avand 8 puncte. Cine
cu 14 voturi pentru. Cine este impotrivd ? 0 voturi impotrivS. Cine se

Dl. Mdrg
14 voturi pentru .Ci

abline?0voturi

int5, bund ziua. Suntem prezenti

-

avem

o informare a

loan-oprimii
despre prestarea
intrebiri puteli sd i le
in ce mod doreste

asei Elly Centrum privind concesionarea
a avut loc in cadrul sedintei Comisiilor de
iilor de asisten!5 sociald, dl Cojocea este
i. Noi vom demara procedura de atribuire.

prin concesionare

-

da, pentru cd in lege su
iilor pe care urmeazd si le
cd ambele institulii
cd noi avem calitatea
economicii au fost admisi
i puteau fi fdcute de i
desfdsura aceste activi
este un centru de zi'l
nu este doar un centru de
bolnave de Alzheimer. E

genrespiro.Oatreia
toate serviciile.
ali ficut un studiu 9i dacd
la nivel national vorbim de
Sunt 850 de
la jumatate numdrul
in lernut ar fi de 85 de locu
ca impreuni sd demarim

previzute cele doui posibilitSli. Av0nd in
dm, erm propus incheierea de tratative
acreditare pe furnizare de servicii sociale,
de operator economic. Prin modificdrile
operatori acreditalii pe furnizare de servicii
i publice si O.N.G. - uri. AvAnd in vedere
venim in sprijinul autoritdtilor locale.
. Activitatea care va

fi desfisuratd este de

vorba de un centru rezidential permanent,
te, ar fi un centru de terapie ocupationali,

-adevir ne regdsim in acest loc

?

rca 3,Soh din populalia Rom6niei. Statistica
afectate de Alzheimer. La nivel judelean,
la nivel national, tot ar fi multe
i, deci nu am reusi si rezolvdm problema
proces pentru cd este vorba de pdrintii

Dl Pantea C. in situatia in care se va
decizia de concesionare, se va face prin
licitalie publicd. Din
te documentele pe care
i atasat nu rezultd capabilitatea de a oferi
servicii medicale.
te actele sunt cu datd
Ce experienld aveli in domeniu ? Ce
capacitate financiar aveti ? Capitalul social este
mic. Poate asa se practicd, nu stiu.
da aga se practici in
tia. SRL-ul este nou infiinlat. Au fost depuse
toate demersurile.
ca persoand am statut de persoand de pretutindeni. Locuiesc in
striinState. Av6nd
ul Start up nation la
po;zi{ie am decis sd revenim in tard, pentru
a aduce o schim
in tara noastr6.
Dl Pantea C - eu cer rdspunsuri
rnctuale. Mai avem si alte puncte pe
ordinea de zi.
DI Cojocea I * capaitalul social este cel
de lege, in cuantumul prevdzut.
Dl Pantea C - din ce sume de bani vreti
faceli ?
Dl Cojocea - vorbim de fonduri atrase,
i europene 9i capital privat.
Dl Pantea C - nu puteti atrage fonduri
rseva care nu existd.
Dl Cojocea I - start up - rile beneficiazd
sustinere financiarS, fiind vorba de un SRL
nou infiinlat, fiind nctional. lnvestitia o vom
prin fonduri europene, atrase sau capital
propriu.
Dl Pantea C. - detalia(i experien!a
Dl Cojocea I - de 13 ani activez in
social, in ltalia, obiectul de activitate al
societSlii este
cu caracter social. La nivel
, sotia este responsabilS fiind medic.
lntenlia nu este de veni doar eu cu ea, ci tot
personal care face acest lucru impreuni cu
I

noi.

Dl Pantea
concret, dar a[i evit
nu prea vi cred.
Dl Cojocea l.
Dl Pantea C
strdindtate.
Dl Cojocea l.
Dl Primar proceduri in conditi
daci procedura e
de acest gen.
Dl Pantea C.
Dl Primar pentru care o putem
Dl Popa M. Dl Cojocea l.
Dl Mdrginean
Dl Cojocea l.
aceeasiformulS si
DI Mdrginean
Doamna primul rAnd, vd m
deplasare cu care
colaboreazd pentru
Este o problemi cu
cu apd, canalizarea

-

salutim intenlia

dum

rdspunsul. Toatd stima

strd, numai cd m-a9

toate actele noastre sunt in
- eu am intrebat altceva.
nu avem o societate

u am avut o disculie

pre

legii. Vom efectua adrese
ia sau negocierea directd.
existS, si la niveljudelean
ne gindim la clSdirea pe
iona. Orice procedurd
din teritoriu vor
absolut.

/. -presedinte de gedinla,
- vd doresc Sdrbdtori Fr
putem face ceva impreunS.
. - sunt persoane din Oarba

de 13 ani stdm in
ca ali ales alt traseu
persoanele
u
in Oarba
locale. Vi rog si vd
. Am auzit din zvonuri cd
i. Sunt persoane

fi asteptat la ceva

arctivitatea dumneavoastrd si a sotiei dar

din punct de vedere juridic.
aveti ceva asemdnitor in tard sau in

in ltalia.
cu <Jl Cojocea, o sd avem sau nu o
ANAP si facem verificdri pentru a vedea
gtiu dacd in RomAnia existi vreun centru

ri

o avem, ar fi bine sd gisim o activitate
fi, va fi extrem de transparentS.
prioritate ?
epuizat subiectul. Vi multumim.
sper sd ne revedem c6t mai curAnd in
Mures, le ddm cuv0ntul.
de Mures, multumim pentru primire. in
circulatie, avAnd in vedere cd viteza de
foarte mare. in Olanda primarii si locuitorii
in sat pentru a vorbi cu locuitorii.
iiria se va ocupa inclusiv de alimentarea
care au dificultSli din cauza lipsei de apd.

Oarba de Mures
un sat plin de istorie. Ne
de aceste meleaguri. in fiecare an
primim mai mult
100 de turigti. Lucrez ca s ghid turistic. Am scris si o carte in limba
olandezS. Au cum rat 9i al[i olandezi case in
rba. Toli vrem sa contribuirn, sd punem
Lrmer la umAr
ca satul sd infloreasci.
necesitatea apei este inevitabild. Oarba de
Mures este presd
cu gunoi. inspre Ogra nu
containere. Am putea mobiliza elevii si
locuitorii sd
localitatea si imprejurimile SAmbdtS, 3 august 2019 vom organiza o
seari muzical5 in
inul Cultural din Oarba,
\/a participa un cdntdre! din Olanda. Este
un concert pentru
din Oarba. Dar vd invitim pe to!i. Ar fi bine ca o asistentd sd vind si
facd injectii
r din sat. Meritd si
i o atenlie mai mare satului Oarba de Mures.
Mullumesc pentru
tie.
Dl Mirgin
V. - punctele le vom lua pe nAnd si le vom discuta, eu personal voi
rezolva o parte din
Asistent medical avem,
sr: deplaseazd pe sate.
Domnul - i fiecare zi poate veni la
Dna Turcu
ne-au urecheat cu rnult
sinn! 9i nici nu sunt pretenlio9i. Curitenia
este obligatorie, vi
i de injec{i, noi am avut a
fr:te care umblau si aveau o masini, am
avut un proiect pf , care le fdceau necesarul.
Cornea gtiu cd s-a implicat foarte mult in
Oarba.
V. - dna Cormos se
Pantea C. - dl Primar o si5 vd
multumesc pentru
romand pe care o
adevdrati lectie.
Dl Muresan V. - felicitdri pentru im
apa. Este e
sd ai animale gi sa nu ai
rezolvarea
si drumul, dar in special
animalele.
DI.

Dl

Dl Primar aga isi aduc ami
administratiei publ
Oarba. Desigur este
se intinde, mai deg
ADI Aqua lnvest s-a
program, inclusiv
Cipriul. Procedurile
putea sd iasd din
Apa sau asfaltul ?
Dl Primar
Oarba sunt
dar pentru cele 6.
lucririle pentru
renuntdm la beton.
Dl Primar
containere si la iesi
oamenii pe care - i
angajati, care
fafi problemelor
fald mai greu.
Dl Modovan

undd la problemele administrative, vd
si pentru patriotismul dv. care este o
ar fi de luat mult mai in serios problema cu
giileatd de api. Este de urgentd maximi
Cunosc at6lia tineri care si-au vAndut

multumesc doamnei pentru
. Asi dori sd mai veniti cd numai
consilierii de unele
. Problema este de 13 ani in vizorul
locale, dar mai sunt
i cu probleme asemdnitoare cu cele de la
o problemd, in fiecare an
facem bugetul, care nu e ca o radierd care
se adun5. S-ar pdrea cd vem o direclie pe care sd o apucdm, prin
demarat inci un proiect. Su c6teva lucruri pe care le-am putut pune in
din Oarba. Dupi
a procedurii putem sd includem inclusiv
s-au incheiat nici astdzi,
anul 2012. Pdnd in toamnd nimeni nu
pentru cd nu aveau fin
13 ani au crescut prelurile
murilor asfaltate. Ce este mai important ?

-

le putem gestiona pe
deoarece depindem de buget. Nu doar in
. Nu le putem face pe toate
moment. intr-adevdr, apa este o prioritate,
persoane
de
din Sdlcud
important drumul. in Oarba vor incepe
de piatri. Existd doud
blerne - ucarea si coborArea. Am ales sd

-

de unde vitezi in Oarba
drumul e impracticabil ? Vom pune
din Oarba, dar problema este mentalitatea oamenilor. Vom aduna
avem pentru a curdta locul. Am avut un program care a durat 5 ani,
u la persoane vdrstnice.
ce, pani atunci rezolvati
a iegit din sala de

nu avem personal numeric pentru a face
doctorii de familie, dar cu acestia facem
. Sunt prezenti 14 consilieri.

Dl Mdrgi
Pct. 1 2019 pe T
Executivul a
Comisia

A intrat in
Dl. Mirqi
15 voturi pentru.
Astfel a fost
al anului 2019 pe

Pct.2-P

V.

-

propun sd incepem
de hotdrAre privind

de zi.

execu[iei bugetului local al anului

a dat aviz favorabil.
dl Moldovan Horatiu. Sunt
15i consilieri"
V. - supun la vot proiectul
hotirAre. Cine este pentru ? S-a votat cu
este impotrivd ? 0 voturi
ivi. Cine se abline ? 0 voturi abtinere.
H.C.L. nr. 61 123.04.2019
vind aprobarea executiei bugetutui local
I

de hotarare privind

a
d-nei Moldovan loana Florina ca
bolnavul cu handicap
ldovan Alehandro Antonio
Comisiile
si social5 au dat aviz
bit.
Dl Siuca C
scrie in anchetd cd este sa
Nu este o problemi ?
Dna Secretar
L. - Nu, doamna isi
ldsa locul de muncd
Dl Mdrginean
supun
proiectul
la vot
de otiirAre. Cine este pentru ? S-a votat cu 15
voturi pentru. Cine
impotrivd ? 0 voturi
d. Cine se abtine ? 0 voturi abtinere. Astfel
a fost adoptati H.C
nr. 62123.04.2019
angajarea d-nei Moldovan loana Florina
ca asistent
pentru bolnavul cu ha
Moldovan Alehandro Antonio.
Pct. 3 de hotdrAre privind
llegulamentului acordirii voucherelor
de vacanld pentru
arialii din cadrul aparatului
u al Orasului lernut.

asistent personal

15 voturi pentru.

Astfel

a

fost

acordArii
Oragului lernut.

sijuridicd au dat aviz
V. - supun la vot proiectul
este impotrivd ? 0 voturi
sa

de hotirAre privind
intre Consiliul Local
Comisiile

Mdrginean
15 voturi pentru. Ci

Regulamerrtutui

riafii din cadrul aparatului propriu

al

incheierii unui contract de asociere

gi Clubul Sportiv lernut.

gijuridica au dat aviz
V. - supun la vot proiectul
15 voturi pentru. Ci
este ?mpotrivd ? 0 voturi
Astfel a fost
H.C. L. nr. 64123.04.20,19
de asociere intre C siliu! Local lernut
9i C
de hotirAre privind ac
RomAne lernut ll.
Comisiile
9i sociali au dat aviz
Dl. Mdrginean V. - supun la vot proiectul
15 voturi pentru. Ci
este impotrivd ? 0 voturi i
Astfel a fost ado
H.C.L. nr. 65/23.04.2019
Parohiei Ortodoxe
ne lernut ll.
de hotirdre privind
RomAne Silcud.

Dl.

hotdrAre. Cine este pentru ? S-a votat cu
d. Cine se abtine ? 0 voturi abtinere.

9 privind aprobarea

H.C.L. nr.

de vacanli pentru

erbil.

si sociald au dat aviz
. - supun Ia vot proiectul
este impotrivd ? 0 voturi

bit.

hotdrAre. Cine este pentru ? S-a votat cu
se abline ? 0 voturi abtinere.

ind aprobarea incheierii ultui contract
Sportiv lernut.
unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe

hotirdre. Cine este pentru ? S-a votat cu
ivd. Cine se abtine ? 0 voturi ablinere.
acordarea unui sprijin financiar
unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe

hotSrire. Cine este pentru ? S-a votat cu
Cine se abline ? 0 voturi ablinere.

Astfel a fost adopt
H.C.L. nr. 66/23.04.201
Parohiei Ortodoxe Romdne Silcud.
Pct. 7 t de hotdrAre privind red
doamna Pop Livia.
Comisiile
Dl Mdrgi
15 voturi pentru.

taxei speciale de salutrritate

prentru

ici

gi sociald au dat aviz
V. - supun la vot proiectul
este impotrivd ? 0 voturi

Astfel a fost ad
H.C.L. nr. 67
salubritate pentru oamna Pop Livia.
Pct. 8 de hotdrire privind sc
bugetul local

d-nul Drigis Gheorghe.
Comisiile
icd si socialS au dat aviz
Dl. Mdrgi
V. - supun la vot proiectul
15 voturi pentru.
este impotrivd? 0 voturi
Astfel a fost
H.C.L. nr. 68/23.04.201
impozitelor la
local pentru d-nul Drigis
Pct. 9 de hotdr6re privind actua
si a Programului
ual de achizifii publice pe
Comisia de
nism nu a dat aviz deorece
Dna Secretar am actualizat strategia, du
Dl. Mirginea V. - supun la vot proiectul
15 voturi pentru.
este impotrivd ? 0 voturi
Astfel a fost
H.C.L. nr. 69/23.04.2019
achizifii publice 9i a Programului Anual de
lernut.
Pct. 10 - Proi
de hotdrAre privind
unor locuinle con
ite din fonduriA.N.L.
Comisiile
sijuridicd - disculii in plen.
Dna Demeter . - am ales sd anrAndrn
Dna liecretar au fost suspiciuni in
sd se facd verificiri
Dl. Mdrginean . - supun Ia vot amAnarea
votat cu 15 voturi
. Cine este impotrivd ?
abtinere.
Pct. 11 de hotdrAre privind
intre Consiliul local
gi Asociatia Religioasd
Comisiile au d aviz favorabil.
Dl. Mirginean V. - supun la vot proiectul
15 voturi pentru.
este impotrivd ? 0 voturi
Astfel a fost
H.C.L. nr. 71123.04.

comodat incheiat

privind acordarea unui sprijin finanr;iar

tre Consiliul local lernut

Smirna.
Pct. 13 d-lui Oltean Gavril
pentru acordul de
Comisiile
icd gijuridicd au dat aviz
Dna Turcu S. - cer permisiunea si plec. S
Pct. 14 - Solici
d-lui Rostas Hemper
de inmormAntare.

hotdrAre. Cine este pentru ? S-a votat cu
iv5. Cine se abtine ? 0 voturi ab{inere.

9 privind

reducerea taxei speciale de

rea de la plata taxelor

si inrpozitelor

la

abil.

hrrtdr6re. Cine este pentru ? S-a votat cu
potriv5. Cine se abline ? 0 voturi abtinere.
privind scutirea de !a plata taxelor Si

Strategiei anuale de achizifii publice
2019 al Orasului lernut.
'AA,P-urile nu au fost finalizate
aprobarea bugetului.
hotdrAre. Cine este pentru ? S-a votat cu
Cine se ab[ine ? 0 voturi abtinere.

rivind actualizarea Strategiei anuale de
hizifii publice pe anul 2019 al Orasului
listei solicitanlilor pentru ocuparea

luna urmdtoare.
cu locul de muncd al solicitanlilor, urm6nd

de hotdrire. Cine este pentru'l S-a
voturi impotrivS. Cine se abline ? 0 voturi

contractului de comodat incheiat
Crestin Smirna.

hotir6re. Cine este pentru ? S-a votat cu
potrivS. Cine se abline ? 0 voturi ablinere.

9 privind prelungirea contractului de
l\sociafia Religioasi Centrul Crestin
scutirea de la plata taxei de vizd anuali

prezenti 14 consilieri.
Baronu privind acordarea unui ajutor

ici

Comisiile

Pct. 15 competifii de box
Comisiile
Completarea

taxelor si impozite
Comisiile
Executivul a
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