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 Încheiat azi  11 aprilie  2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 613/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Fiind ședință extraordinară, proces verbal nu avem. Așadar, dau 

cuvântul domnului președinte ales Popa Pavel.” 

Pocol Dorin: ”Bună ziua. La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 16 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri  Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Iancu 

Gheorghe. Așadar, ședința este legal constituită.” 

Marcel Jeler: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările 

şedinţei noastre  participă: doamna Teofila Ţîr – director executiv,  doamna Silvia 

Moldovan - director tehnic, d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie 

publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, precum şi presa." 

 Popa Pavel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru 

această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este 

pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  16  voturi pentru." 

 Popa Pavel: ”Suplimentar avem un proiect: 4. Proiect de hotărâre privind  

modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul : Modernizare drumuri localitati 

apartinatoare municipiului Alba Iulia - cartier  Micesti. Supun la vot proiectul ordinii 

de zi cu completarea adusă. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supusă la vot, acestea a fost votată cu 16 voturi pentru.” 

 

 Popa Pavel: " Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

    I. Proiecte de hotărâre privind: 

 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2016. 

  2. Desemnarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Alba Iulia în 

Comisia locală de recrutare-încorporare.  



 

 

 

  3. Documentatia tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare 

bază sportivă – Lumea noua- Alba Iulia”.  

 4. Proiect de hotărâre privind  modificarea indicatorilor tehnici pentru 

obiectivul: Modernizare drumuri localitati apartinatoare municipiului Alba Iulia - 

cartier  Micesti. 

 

             Iniţiator,  

                          Primar  

         Mircea Hava 
 

  

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2016. 

  Se dă cuvântul  doamnei Teofila Țîr  care  prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Teofila Țîr: ”Față de datele pe care vi le-am prezentat în materialele transmise am 

mai făcut două modificări, în sensul că la capitolul  55.02 de la dobânzi am luat din 

trimestrul 2 și am dus în trimestrul 3 pentru a echilibra bugetul, pentru a acoperi la 

capitolul  67 unde erau prea puțini bani alocați la împărțirea pe trimestre. Știți cum este, 

pentru că trebuie echilibrat bugetul  cu partea de venituri. Și atunci, în funcție de cum se 

încasează veniturile trebuie să echilibrăm bugetul. Deci, la capitolul 37  plus 300 în 

trimestrul 2 și tot atât în trimestrul III. Și atunci, capitolul  55 cu 67 se echilibrează.  

  Și în plus de aceasta, la proiectul Gastro Urbact am alocat 10,30 mii lei  și la 

proiectul City Logo 8,97 mii lei, bani pe care i-am scăzut de la cheltuieli de personal de la 

sustenabilitate latura de vest. 

   Și încă o remarcă. Lista cuprinzând unitățile de cult pentru că proiectul, veți vedea 

că se modifică. Deci, nu aprobăm sume, nu adăugăm în plus. S-a strecurat o greșeală a 

noastră atunci când am făcut lista cu bisericile. În loc de Protopopiatul Romano Unit cu 

Roma Greco Catolic am scris parohia. Și am făcut lista să fie ok. Atât e tot ce se 

modifică.” 

  Popa Pavel: ”Alte discuții dacă mai sunt la acest proiect. Nu sunt, așadar supun la 

vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru aprobare cu amendamentele propuse?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă 

Zdrânc Daniel și o abținere Vasile Crișan.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 103/2016 

 

 



 

 

 

  2. Desemnarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Alba Iulia în 

Comisia locală de recrutare-încorporare.  

  Se dă cuvântul domnului Paul Voicu care prezintă proiectul de hotărâre precum 

și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

    Paul Voicu: ”Practic, este o formalitate. Trebuie desemnat domnul Sasu Ovidiu.” 

    Zdrânc Daniel: ”Cine e domnul Sasu?” 

    Paul Voicu: ”Domnul Sasu este funcționar public. Lucrează la situații pentru 

Urgență. E în domeniu. Și este fără bani.” 

    Pocol Dorin: ”Mai este muncă patriotică în ziua de azi?” 

  Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect. Nu sunt, așadar supun la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 104/2016 

 

  3. Documentatia tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare 

bază sportivă – Lumea noua- Alba Iulia”.  

  Se dă cuvântul  doamnei Silvia Moldovan  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

  Silvia Moldovan: ”Este un obiectiv care se dorește a se realiza în acest an conform 

propunerii pe care ne-a făcut-o operatorul  de gestionare a deșeurilor din oraș, care dorește 

să contribuie  într-o investiție de interes public cu o parte din cheltuieli. Și aceasta a fost 

zona care s-a putut da pentru a face obiectul unui proiect.  Proiectul a fost făcut de domnul 

arhitect Mirea. El tratează o bază sportivă completă cu toată dotarea și echiparea 

corespunzătoare standardelor specifice. Caracteristicile,  indicatorii le aveți aici în anexă. 

Dacă doriți alte informații?” 

  Zdrânc Daniel: ”În primul rând, am făcut un calcul și per total pe toată suprafața 

avem un cost de aproximativ de 140 de euro/mp, ceea ce mi se pare enorm pentru un teren 

de fotbal. Strict, pentru terenul de fotbal am făcut un calcul și avem un cost estimat de 200 

euro/mp, ceea ce din nou mi se pare enorm. Și mai mult decât atât este și o chestiune 

legată de faptul că veniți cu acest proiect în perioada de precampanie când se putea face 

cu mult timp înainte.” 

  Paul Voicu: ”Discutăm despre această variantă de a face investiția respectivă din 

august.  Numai puțin. Vă aduceți aminte în ședința de consiliu, prima dată partea de 

urbanism. Proiectul făcut de domnul Mirea  l-am votat în consiliu. După ce am votat 

PUD-ul care a durat o lună și jumătate - două luni, până s-a făcut, până a rămas definitivă 

hotărârea, trecută de Prefectură, de legalitatea documentului, am făcut comanda pentru 



 

 

 

proiect. A durat încă vreo două luni și jumătate procedura de achiziție pentru proiectul 

tehnic, de execuție.  După ce s-a terminat proiectul am mers la certificatul  de urbanism și 

la autorizație. Toate avizele de la A  la Z. A durat vreo două luni jumătate până am avut  

autorizația de construire în mână. În momentul în care Polaris a aflat despre această 

investiție au spus că oricum, dânșii au discutat cu domnul Primar încă de anul trecut și vor 

să vină în parteneriat cu noi pentru această execuție și parte  din acest proiect vor să o 

execute dânșii. Vedem ce pot să execute și până unde se întind. De aceea a durat atât. 

Deci, nu este nou, acum în campanie. Mai mult decât atât, ceea ce spuneați 

dumneavoastră cu privire la cost, de fiecare dată eu și domnul Primar și colegii din 

executiv  v-au spus: haideți înspre noi!  Aveți materialele. Aceste date clare, cifre  nu le 

inventează  Silvia Moldovan, Gabi Pleșa, domnul Primar!  Că nu avem noi nici 

pregătirea, nici legalitatea de a face aceste documente! Ele sunt făcute de specialiști, de 

arhitecți, de verificatori de proiecte!  Nu ne întrebați pe noi de ce e prețul respectiv! 

Întrebați pe cei care execută! Mergeți și bateți-i!  Ați văzut că la licitație la 50 - 60%.” 

  Zdrânc Daniel: ”Datoria mea în Consiliul local, așa cum o văd eu, este să ridic niște 

aspecte  care nu mi se par în regulă. Degeaba tot încercați!” 

  Paul Voicu: ”Eu de aceea vă tot spun. De ce nu veniți să vedeți, să discutăm pe 

documente? Vă arătăm! Domnul Crișan, care vine mai des, știe foarte bine că toate sunt 

deschise! Veniți și vedeți documentele! În trei minute credeți că poate să vă explice cineva  

de ce e suma respectivă.” 

  Silvia Moldovan: ”Se poate spune că e mult sau puțin față de ceva.” 

  Paul Voicu: ”Corect.” 

  Silvia Moldovan: ”Terenul de fotbal care este în incinta Școlii Ion Agârbiceanu s-a 

licitat și s-a executat la vreo 560 mii lei. Contract de execuție fără proiectare, fără nimic. 

Pe o zonă aranjată, sistematizată, pe o zonă asfaltată.” 

  Paul Voicu: ”Doamna Silvia! Sunteți o doamnă! Sunt 48 de pahare de beton care 

înconjoară acest teren. Credeți că e așa ușor  să faci un teren de sport! Dacă vrei să îl faci 

după calcule, după rezistență, acesta este proiectul!” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Cred că nu este locul în care domnul viceprimar trebuie să 

ne explice nouă de ce sunt anumite costuri! Pentru că nu dânsul le-a făcut! Dacă colegul 

nostru are ceva dubii referitor la legalitate, să anunțe DNA-ul! Dar cred că până la 

momentul unei licitații când se stabilește un preț, aceasta este o discuție aiurea.” 

  Paul Voicu: ”Estimativă.” 

  Pocol Dorin: ”Am și eu o întrebare. Eu nu am nici o problemă cu prețul și 

licitațiile,  că nu este treaba noastră. Eu sunt foarte curios dacă cineva din executiv 

verifică dacă se respectă sau nu în proiect în general? Nu neapărat proiectul acesta. Pentru 

că, colegii, chiar dacă nu au spus-o explicit, aici sunt temerile că se scurg banii sau nu se 

respectă.” 

  Pleșa Gabriel: ”Se face recepție.” 

  Pocol Dorin: ”Spun asta pentru că, în momentul în care noi am asfaltat strada 

Albac  am stat acolo zi de zi  și am verificat dacă sunt într-adevăr 6 centimetrii.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Există diriginte de șantier.”  

  Pocol Dorin: ”Bănuiesc că 6 centimetrii țin mai mult decât trei sau patru. Și atunci, 

eu bănuiesc că ei se referă la a respecta  vis a vis de prețuri, cantitățile și calitatea și așa 



 

 

 

mai departe. Prin urmare, există o persoană în Primărie care verifică lucrările?” 

  Silvia Moldovan: ”Există dirigintele de șantier pe fiecare obiectiv, care sunt 

responsabili pentru ceea ce se face în teren, de confirmare a tuturor cantităților. Plus că, 

avem faze determinante cu participarea Inspectoratului în construcții.” 

  Petric Vasile: ”O întrebare scurtă. Avem vreo șansă să construim o sală polivalentă 

în Alba-Iulia? Că văd că teren ar exista.” 

  Paul Voicu: ”Sunt eu cel care poate să vă răspundă. Dacă mă întrebați, vă spun eu 

părerea mea proprie. O sală polivalentă pentru municipiul Alba-Iulia este prea mult. Dacă 

o facem în parteneriat cu Consiliul Județean, cu Primăria Alba-Iulia, cu Blaj, cu Sebeș, 

este altceva. Și deservește o comunitate. Mai mult decât atât, avem un obiectiv care este 

subvenționat. Bazinul olimpic. Niciodată o sală polivalentă nu poate să fie pe profit. Avem 

și exemplul celor de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Cheltuielile sunt enorme pentru 

întreținerea acestei clădiri. Singuri, personal vă spun,  să întreținem o sală polivalentă, 

personal vă spun că mi se par niște costuri foarte mari.” 

  Rareș Buglea: ”La subiectul acesta vreau să spun ceva. Sunt autorul moral sau 

coautor fără semnătură al acestui proiect. Știu exact de ce a pornit, când am pornit. Eu am 

venit cu lista de semnături. E absolut necesară baza aceasta sportivă în zonă. Eu sper 

acum că o votează PSD-ul! Contribuția celor de la PSD a fost bună de Ziua Romilor, când 

am avut de la București un bulibașă, care să vorbească aici cu menirea strictă să 

compromită Ziua Romilor și manifestarea și care după un sfert de oră de vorbire a 

concluzionat că mă-sa e femeie! 

  Dar eu sper că PSD votează. Păcat că nu e domnul Medrea aici, că singura lui 

contribuție către țigani,  a evitat și a continuat,  să nu se electrocuteze și le-a tăiat curentul! 

Păcat că nu e aici! Chiar are deschidere către comunitate și votează această bază 

sportivă!” 

  Zdrânc Daniel: ”Domnul Buglea! Este ușor să discutați acum despre problema 

aceasta cu romii după declarația jignitoare pe care ați făcut-o!” 

  Rareș Buglea: ”Văd că sunteți foarte contaminați de domnul Manole!” 

  Zdrânc Daniel: ”Nu sunt contaminat!” 

  Pleșa Gabriel: ”Avem Diverse să discutăm subiectul acesta!” 

  Zdrânc Daniel: ”PSD-ul nu poate să voteze la asemenea costuri!” 

  Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect. Nu sunt, așadar supun la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 15 voturi pentru și o abținere Zdrânc 

Daniel.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 105/2016 

 

 4. Proiect de hotărâre privind  modificarea indicatorilor tehnici pentru 

obiectivul: Modernizare drumuri localitati apartinatoare municipiului Alba Iulia - 

cartier  Micesti. 

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 



 

 

 

  Silvia Moldovan: ”Este vorba despre un proiect de modernizare străzi în localitatea 

Micești, unde se realizează economii față de proiectul contractat, față de contract. Dar 

pentru că am urmărit  și am plătit ceea ce efectiv  s-a făcut și am reușit să adaptăm 

soluțiile  la teren și în tot ceea ce era  existent acolo, în proiect rezultă, din contract rezultă 

economii. Și atunci, supun atenției dumneavoastră o propunere de extindere a capacității 

fizice în teren, respectiv să modernizăm încă câteva străduțe. E vorba de strada Cumpenei, 

Scărișoara 1, prelungirea Valea Aurului, Vâlcele, un tronson înfundat din strada Zăvoi și 

Ponor. Toate în lungime de 1 kilometru  161 de metrii. Pe toate există canalizarea făcută.” 

  Pocol Dorin: ”Dar sunt trecute în listă mai multe străzi decât a spus doamna 

Moldovan!” 

  Silvia Moldovan: ”În listă sunt cele vechi.” 

  Paul Voicu: ”Citiți raportul!” 

  Popa Pavel: ”Vă rog să aveți în vedere să faceți  și cele trei străzi de la Oarda, că 

mă întreabă oamenii și nu știu ce să le răspund.” 

  Iancu Gheorghe: ”Și la Pâclișa!” 

   Popa Pavel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect. Nu sunt, așadar supun la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16 voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 106/2016 

 

 II. Diverse   

 

 1. Popa Pavel: ”Avem raportul de deplasare al domnului  Primar Mircea  Hava 

la Graz în perioada 1 - 7 aprilie 2016.„ 

 

 2. Pleșa Gabriel: ”Domnule președinte, stimați colegi! Oricum o făceam, 

pentru că e prima ocazie după evenimentul nedorit. Sunt foarte supărat, mâhnit că se 

continuă cu …. E adevărat că este an electoral dar vă spun că atâta fair play, atâta 

grosolănie politică nu am putut să întâlnesc!  Dacă la evenimentul din 2 aprilie dedicat 

Zilei Internaționale a Copiilor cu Autism am muncit împreună cu colegii de la Direcția 

de Asistență Socială la ambele evenimente, și în numele lor vreau să vorbesc,  pentru 

că am văzut cât s-au străduit colegele să facă ambele evenimente. Lucrurile au ieșit 

bine. Au fost colegi consilieri. Și e aici de față domnul Crișan.  Într-un gest de fair play 

și de eleganță politică știu foarte bine că i-am salutat și le-am mulțumit că au venit. Ca 

să nu treacă nici o săptămână să ajungem în 8 aprilie, o zi pe care toată lumea ne-am 

dorit-o  pentru a putea să facem ceva în plus pentru comunitatea de romi, pentru a le 

face ceva deosebit. Repet încă odată. Munca colegelor și colegilor de la Direcția 

Socială. Și presa și dintre colegii care au fost acolo, ați văzut că au fost o mulțime de 

persoane care s-au angrenat în acest lucru. Ca să mi se ceară, săptămâna trecută fiind 

domnul Primar și domnul viceprimar plecat, am rămas acolo și mi s-a cerut în mod 

expres să trimitem  o invitație acelui domn Manole de la Consiliul Discriminării. 

Colegul Medrea mi-a cerut. Sigur că da. I-am trimis imediat ce am avut definitivat 



 

 

 

programul. I-am trimis de bună credință. Păi, pentru cine nu a fost acolo ca să dea de 

Ziua Internațională a Romilor, tu rom, să nu zici nici măcar un La mulți ani și un salut 

pentru comunitatea etnicilor romi din Alba-Iulia și să începi cu aceeași poveste veche 

de doi ani de zile, cu domnul Buglea! Mă rog, cu ce a postat atunci, deși a câștigat în 

toate instanțele. Deci, nu se mai discută din moment ce instanțele nu au sancționat. A 

fost atât de josnic  acest lucru pentru că au încercat, și a văzut toată lumea care a fost 

acolo, să deturneze acest eveniment  care nu era neapărat al nostru. Nu era al PNL, era 

al Consiliului local votat, era al Primăriei Alba-Iulia pentru comunitatea de romi. Mi  

s-a părut atât de lipsit de bun simț și i-am spus: domnul meu, ați venit reprezentant al 

unei minorități și ați venit de ziua dumneavoastră, să salutați! Pe mine m-a revoltat 

enorm de mult. Și știu că suntem foarte buni la miștocăreala aceasta! Și amărăciunea 

mea, am văzut și în presă  că au serbat politicienii sau consilierii, nu știu cum, fără 

etnicii romi. Ei, pot să vă spun că au dat  acolo 100 de caserole. Celelalte 300 le-am 

dus în comunitate. Eu cred că am fost oameni de bună credință să încercăm să îi 

aducem în Cetate, acolo unde se țin toate evenimentele, să vadă și dânșii că fac parte 

din  comunitatea albaiuliană  și nu sunt mai prejos decât nici unul dintre noi. Cei care 

au înțeles acest lucru e foarte bine. Noi nu renunțăm la acest lucru. Spun acest lucru și 

pentru colegii care au fost împotrivă  și au încercat să anuleze acest eveniment. Noi 

vom continua și sunt convins că încet-încet îi vom aduce și vom face o sărbătoare în 8 

aprilie, așa cum cred eu că merită fiecare minoritate etnică. M-a revoltat enorm de 

mult acest lucru, mai ales pentru faptul că au fost câțiva consilieri locali. Îmi pare rău 

că nu e domnul Medrea aici de față și un viitor candidat la Primărie aici și etern 

candidat la Primărie de acum, care s-au plimbat doar pe acolo în ideea să compromită 

acest eveniment. Ei, vreau să le spun că nu au compromis. Ei, dacă dumneavoastră 

credeți sau dumnealui a crezut, fiind mai târziu, spunându-ne la masă acolo, că el este 

reprezentantul PSD în acest consiliu al discriminării deși nu avea nici un fel de 

importanță și nu am înțeles de ce să încerci  să distrugi acest eveniment la care ai fost 

invitat, la care nu ai contribuit cu nimic și până la urmă le-ai adus un mare prejudiciu 

tocmai etnicilor romi pe care îi reprezinți. Adică, ce să vă spun? Am alocat bani, am 

încercat să dăm și premii, să facem o masă populară, un spectacol. Să facem ceva de 

calitate. Poate nu ne-a reușit. Dar să știți că s-au străduit foarte mult colegele de la 

Direcția Socială, iar  cineva să vină să compromită acest eveniment. Din punctul meu 

de vedere sunt foarte revoltat. Sigur, până la urmă are oricine libertatea de a face orice. 

Dar atâta timp cât face lucrurile acestea dintr-un meschin joc electoral, mi se pare …” 

 Rareș Buglea: ”Sunt de acord să nu prezint eu anul viitor evenimentul. Cu toate 

că trăiesc cu convingerea că mai bine rasist decât PSD-ist! Eu sunt de acord să prezinte 

domnul Medrea! Că dânsul când se bâlbâie, ajungem în 9 aprilie cu evenimentul! Că 

dânsul, domnul Medrea nu, nu, nu, nu e consecvent! Nu are o dicție foarte clară! Îl las 

pe domnul Medrea dar mi-e teamă să nu intrăm cu evenimentul în 9 aprilie! Dar ca să 

nu mai fie Buglea interfața și să fie motiv de scandal și atunci poate veni și domnul 

Manole!” 

 

 

 



 

 

 

 Popa Pavel: ”Dragii mei! Sunt cel mai în vârstă dintre dumneavoastră. Și eu am 

rămas foarte surprins vineri, atunci când am ascultat. Și am spus-o și o spun în 

continuare. La asemenea evenimente  și în Consiliul local politicul nu își are rostul. La 

asemenea evenimente trebuie să fim solidari cu ceilalți pentru că noi facem aceste mari 

sacrificii, să zic, pentru ca lucrurile să decurgă destul de bine și să își atingă scopul 

pentru care au fost inițiate. Deci, încă odată vă spun: în Consiliul local și în asemenea 

evenimente să fie fără politică! 

 Așadar, declar ședința de astăzi închisă.” 

 

 

 

Alba Iulia, 11 aprilie  2016 

 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETAR 

                         Consilier                                             Marcel Jeler 

     Popa Pavel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
   


