
HOTĂRÂREA Nr.134
din 02.12.2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
02.12.2015,

Având în vedere:
- Propunerea nominală pentru alegerea preşedintelui de şedinţă şi rezultatul

votului deschis al majorităţii consilierilor în funcţie
- prevederile art.9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002,

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale

- prevederile art.35, alin.1 şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001- republicată, Legea administrației
publice locale și art.9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35/2002adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă și se desemnează cu conducerea lucrărilor
ședinței Consiliului Local al orașului Nădlac, d-l LUPȘA EUGEN.

Art.2. Președintele de ședință se alege pe o durată de 3 luni.
Art.3. Prezenta hotărâre are caracter constator neputând fi contestată în justiție.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- primarul orașului Nădlac
- Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios
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HOTĂRÂREA Nr.135
Din 02.12.2015

privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de
02.12.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
02.12.2015,

Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.251/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Nădlac din
data de 02.12.2015, din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios
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Anexa la
Hotărârea Consiliului local nr.135/02.12.2015

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC DIN DATA DE
02.12.2015

1a.Alegerea președintelui de ședință.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a

Consiliului local din data de 02.12.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 09.11.2015.
3.Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-

2017 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în conformitate

cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor
măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

5.Diverse.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



HOTĂRÂREA Nr.136
Din 02.12.2015

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
09.11.2015

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
02.12.2015,

Având în vedere:
- prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data
de 09.11.2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul  Legalităţii Actelor și Contencios
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC

PROCESUL VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 09.11.2015 a Consiliului local Nădlac

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Nădlac din data de 09.11.2015 a fost
convocată în baza Dispozitiei primarului orasului Nadlac nr.619/03.11.2015, prin convocator
şi înmânarea invitaţiilor.

La lucrările şedinţei participă următorii consilieri: Bodnărescu Vasile Constantin,
Kszenics Pavel, Paliș Gligor, Mazuch Marinela Luminița Felicia, Lupșa Eugen, Harazin Andrei,
Halmajan Maria, Ambrus Lubomir Ivan, Porubski Ioan Dușan, Kiszel Dușan, Faur Maria
Carmen, Paladie Răzvan Florin, Șomrak Dușan- viceprimar. Lipsesc motivat consilierii: Balint
Ioan Iaroslav, Kovacs Ștefan Andrei.

La ședință mai participă:
- din partea primăriei orașului Nădlac: Vasile Ciceac- primar, Alexandru Gros- secretar,

Ianecsko Alina- consilier juridic, Gondec Pavel- șef serviciu buget, Aldea Ioan-
inspector compartiment administrarea patrimoniului local, Doval Ana- consilier
compartiment impozite și taxe, Roszkoș Ioan- șef SVSU Nădlac, Iamrișka Ioan
Cristian- referent birou administrativ-secretariat.

- din partea locuitorilor- Mărginean Ioan
D-l secretar constată legalitatea constituirii ședinței, deoarece este prezentă

majoritatea consilierilor aflați în funcție, fiind îndeplinit cvorumul necesar întrunirii.
Preşedintele de şedinţă, Paladie Răzvan Florin, prezintă proiectul ordinei de zi al

şedinţei Consiliului Local de astăzi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului

local din data de 09.11.2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.10.2015.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi

taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului
public, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2016.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2016.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat,

transportat, depozitat deşeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat,
încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru anul fiscal
2016.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții.
9.Diverse.
Deoarece nu sunt completări sau modificări referitor la ordinea de zi, preşedintele de

şedinţă supune la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei
ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 09.11.2015”, care este aprobat cu 12 voturi
DA, 1 abținere: Faur Maria, votul necesar pentru adoptarea proiectului de hotărâre este
majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).
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Se trece la pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței
ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.10.2015.

Preşedintele de şedinţă întreabă consilierii dacă sunt obiecţiuni sau completări
referitor la procesul verbal.

Deoarece nu sunt obiecţiuni sau completări, se supune la vot „proiectul de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Nădlac din data de
27.10.2015”, acesta fiind aprobat cu 12 voturi DA, 1 abținere: Faur Maria, votul necesar
pentru adoptarea proiectului de hotărâre este majoritatea consilierilor prezenţi ( 8 voturi ).

Se trece la pct.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Local Nădlac pentru anul 2015.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA,
1 abținere Faur Maria, votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea
temporară a domeniului public, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2016.

D-na Doval Ana susține următoarele:
- impozitul pe clădire la persoane juridice a fost micșorat față de anul 2015, când procentul a
fost de 1,5 % din valoare, în anul 2016 procentul se stabilește între 0,12% până la 1,3 %,
astfel că procentul de bonificație pentru plata anticipată a impozitului pe clădire și teren se
propune la 5 %; în ce privește clădirile cu destinație agricolă, la clădirile nereevaluate în
ultimii 5 ani, procentul a fost limitat la 5 %, toate aceste motive fiind luate în considerarea
motivației de nemajorare a procentului de bonificație pentru plata anticipată până la data de
31 martie inclusiv la 10 %, la data stabilirii impozitelor și propunerilor de scutire, este
necesar să ne gândim și la bugetul local, cei care achită impozitele și taxele cu anticipație
sunt în procent de aproximativ 25 %, restul achită până la finele anului.

D-l Paladie Răzvan susține că localitățile învecinate au propus un procent de plată a
impozitelor cu anticipație până la data de 31 martie de 10 %, atât la persoane fizice, cât și la
persoane juridice.

D-l Lupșa Eugen este de părere că la reduceri este necesar să țină cont și de nivelul
actual al indicelui de inflație, procentul de 10 % este unul destul de mare, dacă este vorba
de impozitele și pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

D-l Gondec Pavel susține că nu există interes pentru ca acest procent de bonificație să
fie de 10 %, nu suntem interesați să avem încasări doar la începutul anului, ci încasarea să
se facă pe tot parcursul anului, deoarece bugetul local pierde, bugetul localității este destul
de mic față de alte localități.

D-l Porubski Ioan propune reducerea procentului la clădirile nerezidențiale la persoane
fizice care au sedii de firmă în locuințe de la 0,4 % la 0,2 %, cota putând fi propusă între 0,2
% și 1,3 % pentru anul 2016.

D-na Doval Ana susține că în această situație se ia în considerare și faptul dacă acele
clădiri sunt reevaluate, deoarece aproape nimeni nu își va face o reevaluare, deoarece și
aceasta presupune anumite costuri.

D-l Porubski Ioan propune ca procentul pentru impozitul pe clădire pentru cei care au
sedii firmă și își fac reevaluarea să fie de 0,2 %, acesta fiind nivelul minim.

D-na Doval Ana susține că referitor la taxa pentru atestat de producător a solicitat
compartimentului pentru evidență agricolă să facă propuneri pentru a se face o diferențiere
pentru cei care vând la piață produse doar din grădină, sau cei care dețin suprafețe mari,
costul atestatului putând fi stabilit între 26 lei și 80 lei, dar nu a primit nici o propunere de
diferențiere a taxei din partea acestui compartiment.

D-l Paladie Răzvan susține că cei care dețin suprafețe mari, plătesc impozite pentru
tractoare, utilajele pe care le dețin, au angajați.
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D-na Doval Ana susține că pentru clădirile și terenurile situate în intravilan neîngrijite
se poate propune un procent de majorare de 500 %, se propune un procent de 300 %,
posibilitatea de majorare există și în situația terenurilor extravilane dacă acestea nu sunt
lucrate, în acest sens nu sunt alte propuneri.

Președintele de ședință supune la vot:
- proiectul de hotărâre în forma inițială, fiind pronunțate 4 DA- Mazuch Marinela, Paliș

Gligor, Bodnărescu Vasile, Lupșa Eugen, 1 vot NU- Paladie Răzvan, restul consilierilor
abținându-se de la vot

- procentul de bonificație de 10 % pentru plata anticipată până la data de 31 martie a
impozitului pe clădire și teren la persoane juridice, fiind pronunțate 9 voturi DA, 5
abținere- Lupșa Eugen, Kiszel Dușan, Kszenics Pavel, Mazuch Marinela, Paliș Gligor,
fiind întrunită majoritatea necesară ( votul majorității consilierilor aflați în funcție- 8
voturi )

- propunerea d-lui Porubski Ioan de 0,2 % a procentului pentru cei care dețin sedii
firmă având clădirile reevaluate, fiind pronunțate 4 voturi DA, Porubski Ioan, Paladie
Răzvan, Hălmăjan Maria, Bodnărescu Vasile, restul consilierilor fiind contra, nefiind
întrunită majoritatea necesară aprobării propunerii

- proiectul de hotărâre, cu propunerile de modificare mai sus aprobate, fiind pronunțate
13 voturi DA ( unanimitate de voturi ), votul necesar aprobării fiind votul majorității
consilierilor în funcție ( 8 voturi )
Se trece la pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în

anul fiscal 2016.
Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind

acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 12 voturi DA,
1 abținere Porubski Ioan, votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în
funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la activitatea
de colectat, transportat, depozitat deşeuri menajere, precum și aprobarea taxelor speciale
de colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri menajare de la persoane fizice pentru
anul fiscal 2016.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 11 voturi DA,
2 voturi NU- Paliș Gligor, Porubski Ioan, votul necesar aprobării fiind votul majorității
consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 14 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul a 2/3 din numărul consilierilor aflați în funcție ( 10 voturi ).

Se trece la pct.8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului
de funcții.

Nefiind discuții, propuneri sau observații, din partea comisiilor de specialitate fiind
acordat aviz favorabil, proiectul de hotărâre este supus la vot, fiind pronunțate 13 voturi DA,
votul necesar aprobării fiind votul majorității consilierilor aflați în funcție ( 8 voturi ).

Se trece la pct.9. Diverse.
D-l primar Vasile Ciceac prezintă scrisoarea de intenție depusă de către societatea

Baswood Timber S.R.L., care intenționează să concesioneze ștrandul orașului pentru o
perioadă de 49 ani, solicitând în acest sens un acord de principiu în vederea demarării
procedurii de concesionare, respectiv întocmirea caietului de sarcini.

D-na Mazuch Marinela întreabă cine este această societate și ce dorește să facă, dacă
se vor face și activități nautice, bazine cu apă termală, fiind vorba de ștrand acoperit sau în
aer liber.
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D-l primar susține că se dorește amplasarea și a unui bazin olimpic pentru atragerea
sportivilor pentru practicarea înotului, atragerea celor din zona Arad și zone învecinate, bazin
olimpic și de agrement.

D-l Lupșa Eugen întreabă în cât timp se va realiza investiția.
D-l primar susține că este vorba de un ștrand care va avea și apă termală, acoperit,

să fie accesibil și pe timp de iarnă, fiind construit la standarde europene.
D-l Paliș Gligor întreabă ce se întâmplă în situația în care nu construiește în termen de

3 ani.
D-l primar precizează că în această situație se va preciza în caietul de sarcini, că se va

pierde terenul, toate clauzele concesionării fiind stabilite în caietul de sarcini, care se va
supune spre aprobarea consiliului local.

D-na Mazuch Marinela susține că ar fi necesar să fie contractată o persoană
specializată, abilitată să întocmească un caiet de sarcini profesionist, deoarece la noi e
problemă faptul că documentele de bază nu sunt făcute cum trebuie.

D-l primar susține că această societate are efectuată asemenea investiție și în
localitatea Curtici, ar fi păcat să îl pierdem, să nu se răzgândească.

D-l Porubski Ioan susține că a mai fost depusă la primărie o cerere pentru
concesionarea ștrandului în urmă cu vreo 2 ani, a fost întocmit un caiet de sarcini, la data
respectivă s-a propus ca orice modificare de tarife să fie supusă spre aprobarea consiliului
local, caietul de sarcini ar trebui să fie întocmit totuși astfel încât să fie mai permisiv.

D-l primar susține că acela a fost un caiet de sarcini simplu, este necesar să fie
respectate toate normele sanitare, se vor trece clauzele de bază, putându-se face
completări.

D-na Mazuch Marinela susține că este necesar să fie stabilit clar dacă concesionarul
va avea drept de subînchiriere pentru că probabil vor exista anumite activități pe care
concesionarul va dori să le subînchirieze.

D-l Șomrak Dușan susține că este necesar ca în caietul de sarcini să se precizeze clar
că orice alte activități vor fi desfășurate doar în situația în care se desfășoară activitatea
principală, adică cea de ștrand, să nu se desfășoare doar activități de bar, discotecă.

Nefiind alte discuții se supune la vot acordarea unui aviz de principiu referitor la
concesionarea ștrandului, fiind pronunțate 14 voturi DA, urmând să se procedeze la
elaborarea caietului de sarcini în vederea concesionării.

Se prezintă cererea depusă de CMI Dr. Bakos Carol care intenționează închirierea
încăperii din mijloc din clădirea situată pe str. G. Coșbuc, nr.62.

D-na Faur Maria susține că și dna dr Orban Ecaterina a avut o cerere depusă în acest
sens, ar trebui ca acest spațiu să fie acordat ambilor titulari.

D-na Hălmăjan Maria susține că din cerere rezultă faptul că acest medic a solicitat
deja de atâtea ori această încăpere deoarece are nevoie de ea.

D-l Ambrus Lubomir susține că se va începe acțiunea de plantare a pomilor pe str. V.
Lucaciu porțiunea între șanț și drum, platani, consilierii care doresc se pot implica în acest
sens.

D-l primar susține că referitor la porțiunea unde să fie plantați pomii, s-a discutat cu
un specialist, pentru a ne afla în situația ca la maturitate rădăcinile să ridice șanțul.

D-l Somrak Dusan susține că a primit un convocator din partea societății OMV Petrom,
orașul Nădlac a vândut părțile sociale deținute, astfel că nu este necesar participarea la
ședința adunării generale a acționarilor, deoarece orașul Nădlac nu mai este parte în această
societate.

D-l Lupșa Eugen întreabă când se va demara procedura de pietruire a străzilor.
D-l primar susține că au fost întâmpinate anumite probleme în furnizarea pietrei, dar

în cel mai scurt timp acestea vor fi remediate.
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D-l Lupșa Eugen susține că la curba situată pe str Independenței, este necesar să fie
montate lămpi, deoarece acestea nu funcționează, e vorba de porțiunea de la Royal până la
cabinetul dr. Ambrus Lubomir, să se ia măsuri pentru remedierea situației.

Deoarece nu mai sunt alte puncte sau alte probleme la ordinea de zi, nefiind alte
discuții, d-l Paladie Răzvan Florin, preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei
ordinare a Consiliului local al oraşului Nădlac din data de 09.11.2015.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare originale.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PALADIE RĂZVAN FLORIN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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HOTĂRÂREA Nr.137
Din 02.12.2015

privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017 în cadrul unității
administrativ-teritoriale Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
02.12.2015,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Nădlac ôi raport

argumentativ nr.15252/2015
 adresa Inspectoratului Școlar Județean Arad nr.1213/M/04.11.2015,

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.14154/05.1.2015
 prevederile art.19,  art.61, art.94, alin.2, lit.d, art.95, alin.1, lit.o din

Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și
completările ulterioare

 prevederile OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu
modificările și completările ulterioare

 prevederile Ordinului M.E.C.Ș. nr.5556/27.10.2015 privind
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor
de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și
profesional, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul
școlar 2016-2017 și a Anexei la ordin

 prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.19 din Legea
nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină

 Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală

 Avizul favorabil al comisiei comisiei pentru activităţi social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
protecţie copii, tineret şi sport;

În temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă oganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017 în
cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

_____________________________________________________________
ORAŞ NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro



Art.2. Prezenta hotărâre duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și
se comunică către:

- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
- Inspectoratului Școlar Județean Arad
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios

Administrativ, Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPȘA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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