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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară  

convocată de îndată pentru data de 09 aprilie 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași dată, în 

baza Dispoziţiei nr. 236/09.04.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile art. 133  alin. 1 și  art. 134 alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b 

și e, alin. 3 lit. b și art. 196  alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Această ședință s-a desfășurat pe o platformă on line, conform Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad. 

La şedinţă au participat inițial 17 consilieri locali, ulterior, domnul consilier local 

David Dorin Sorin, din cauza unei slabe conexiuni retrăgându-se. Astfel, la ședință au 

participat 16 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar General al  

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind 

Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  doamna Secretar General al  

Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,  constată şedinţa legal constituită şi declară 

deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare şi anume:  

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 

abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 

folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 



b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;f) asociaţie sau 

fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-

verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi precizează 

că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de  faptul că Uniunea Europeană  a  alocat 

Partenerului Municipiul  Brad,  suma de 494,70 mii lei  pentru finanțarea proiectului 

„Comunitatea Brad acceptă sprijinul nostru” ID MYSMIS2014: 101234, din cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4.2 Prioritatea de 

investiție  9ii Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, 

apel de proiecte POCU/20/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în 

risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, cu codul 

MYSMIS 2014:YD 10123 și suma de 112 mii lei pentru proiectul SIPOCA – Creșterea 

gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului 

la serviciile publice în format electronic la nivelul municipiului Brad. 
 

În continuare, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu  dă citire proiectului ordinii de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 

– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 2.   Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului Spitalului Municipal Brad pe 

anul 2020 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad; 



 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de 

intervenție – D.A.L.I.  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII 

CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI 

SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot ordinea de zi 

prezentată care se aprobă cu 16 voturi ”pentru”, un consilier local absent (David Dorin 

Sorin). 

 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea 

aprobată. 

 

 Punctul  nr. 1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul 2020. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a 

şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite”. 

 Uniunea Europeană  a  alocat Partenerului Municipiul  Brad,  suma de 494,70 mii lei 

pentru finanțarea proiectului „Comunitatea Brad acceptă sprijinul nostru” ID 

MYSMIS2014: 101234, din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, 

Axa prioritară 4.2 Prioritatea de investiție  9 II Integrarea socioeconomică a comunităţilor 

marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/20/4/2/ Reducerea numărului de 

comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea 

de măsuri integrate, cu codul MYSMIS 2014:YD 10123. 

 Uniunea Europeană  a  alocat, de asemenea, pentru proiectul SIPOCA – Creșterea 

gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului 

la serviciile publice în format electronic la nivelul municipiului Brad, suma de 112 mii lei. 

 Având în vedere faptul că la buget s-au încasat venituri de la Ministerul Fondurilor 

Europene în sumă de 606,70  mii lei,  a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a 

propus majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2020 atât la venituri, cât si la 

cheltuieli cu această sumă,  după cum urmează: 

  - veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se majorează  cu suma de 

494,70  mii  lei  la  următoarele capitole  bugetare:  

   - 42.02 ”Subvenții de la bugetul de stat” cu suma de 65,63 mii lei; 

   - 48.02 „Sume primite de la UE” cu suma de 514,07 mii  lei.   

  - cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se majorează cu suma de 

606,70  mii  lei la următoarele capitole bugetare: 

                     - 51.02. ”Autorități publice și acțiuni externe” cu suma de 112 mii lei;  



                               - 70.02  „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu suma de 494,70 mii 

lei. 

 În contextul celor de mai sus  a supus plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere  

și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Bogdan - Sorin Ștefea,  menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, 

respectiv în mod deschis.  

 Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 

3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv 9 consilieri 

locali. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă,  Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, un consilier local absent (David Dorin 

Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2020 privind rectificarea bugetului 

local al Municipiului Brad pe anul 2020. 

 

 Punctul  nr. 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin adresa  nr. 2259/09.04.2020,  

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 23940/09.04.2020, Spitalul Municipal 

Brad a înaintat  spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad  rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli  al acestei instituții pe anul 2020. 

           La modificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli s-a ţinut cont de:  

• veniturile încasate din sponsorizări (41.068 lei); 

• veniturile încasate din Subvenţii din bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale; 

• suma alocată spitalului pentru trimestrul II de către Direcția de Sănătate 

Publică a județului Hunedoara din Buget de Stat pentru bunuri și servicii - AAPL aferente 

Programului național de sănătate a femeii și copilului - Prevenirea deficiențelor de auz prin 

screening auditiv la nou-născuți (200 lei) - conform adresei nr. 4264/02.04.2020; 

• suma alocată spitalului pentru trimestrul II de către Direcția de Sănătate 

Publică a județului Hunedoara din Buget de Stat pentru bunuri și servicii - AAPL aferente 

Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei (3.000 lei)- 

conform adresei nr. 4014/27.03.2020. 

        În baza celor de mai sus Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului Municipal Brad 

se modifică în cadrul veniturilor cu suma de +104,27  mii lei, astfel: 



- se majorează sumele de la codul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate 

cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma 

de +3,20 mii lei;  

- se majorează sumele de la codul 37.10.01 „Donații și sponsorizări” cu suma 

de +41,07 mii lei;  

- se majorează sumele de la codul 43.10.33 „Subvenţii din bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor 

salariale” cu suma de 60,00 mii lei.  

      În cadrul  cheltuielilor la SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE –  CHELTUIELI 

CURENTE se efectuează majorări de +104,27 mii lei astfel: 

  - Titlul I „Cheltuieli de personal” +60,00 mii lei  

o 10.01.06 „Alte sporuri”  =    +60,00 mii lei; 

  - Titlului II „Bunuri şi servicii” +44,27 mii lei 

o 20.04.01 „Medicamente”  =  +    2,00 mii lei; 

o 20.04.02 „Materiale sanitare”  =  +  31,97 mii lei; 

o 20.04.04 „Dezinfectanți”  =  +  10,30 mii lei; 

 

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad  pe anul 2020  și-

l supune spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că s-a emis câte o adresă către toate 

unitățile administrativ-teritoriale limitrofe municipiului Brad prinn care s-a explicat că, în 

prezent, Spitalul Municipal Brad se află într-o evoluție dificilă legată de situația 

epidemiologică globală și națională cu privire la infecția cu Coronavirus  SARS – COVID – 

19 și s-a solicitat sprijin financiar pentru spital, în condițiile în care această unitate medicală 

deservește peste 40 de mii de locuitori. Precizează că din Brad sunt doar 30% dintre 

pacienți, restul fiind din localitățile învecinate.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, 

respectiv în mod deschis.   

Prezintă,  de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 

1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

necesită votul majorităţii simple a consilierilor locali prezenți,  respectiv  9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, un consilier local absent (David Dorin 

Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2020 privind rectificarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Brad pe anul 2020. 

 



 Punctul  nr. 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare 

pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.  și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA PUNCTUL DE 

INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

referatul de aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, imobilul achiziționat de Municipiul 

Brad se găsește amplasat între două imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului 

Brad în care își desfășoară activitatea instituții publice aflate în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad, respectiv Biblioteca Municipală "Gheorghe Pârvu" Brad  și 

Casa de Cultură Cultură. Acest imobil face parte din ansamblul urban "strada Independenței 

nr. 3-9" așa cum rezultă din Lista monumentelor istorice,  aprobată prin Ordinul ministrului 

culturii și patrimoniului național nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul  

ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 

cod LMI HD-II-a-B-03263.05. 

Importanța achiziționării imobilului este dată nu doar de faptul că este monument 

istoric, ci si de utilitatea desfășurării  unor activități cum ar fi înființarea unui punct de 

informare turistică, și servicii publice. 

Clădirea are o suprafață construită de 234 mp. și dispune de căi de acces auto si 

pietonale. 

În prezent obiectivul de investiții este racordat la utilități apă, canal și electricitate și 

sunt necesare lucrări de racordare la sistemul centralizat de termoficare al localității. 

Referitor la situația existentă s-a constatat uzura normală a clădirii, necesitând lucrări 

de reparații. De asemenea, s-a constatat o comportare bună în timp a construcției, starea 

tehnică fiind satisfăcătoare.  

Pentru a asigura funcționalitatea si utilitatea clădirii in conformitate cu cerințele 

tehnico-sanitare și de confort, pentru a se asigura condițiile necesare desfășurării de 

activități,  se propun a se executa următoarele mari grupe de lucrări:  

 - zidărie – reparații, completări;  

 - reparații si refaceri tencuieli și finisaje la pereți interiori;  

 - desfaceri, reparații si refaceri tencuieli la pereți exteriori precum si aplicarea de 

tencuieli;  

 - tâmplărie – înlocuire tâmplărie exterioara actualmente din lemn cu tâmplărie cu 

coeficient redus de transfer termic;  

 - finisaje exterioare – refacere soclu, reparații tencuieli, vopsitorii lavabile, glafuri 

ferestre, refacere muchii și ornamente; 

 - executare  rețea interioară de distribuție agent termic; 

 - refacere rețea de distribuție energie electrică și montare corpuri de iluminat cu 

tehnologie LED;  

 - repararea acoperișului existent. 

  Valoarea Devizului General este  de  487.244,45 lei cu TVA, respectiv 412.972,61 lei 

fără TVA, din care C+M 400.813,52 lei cu TVA, respectiv 336.818,08 lei fără TVA. 



  Suma  se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2020 la 

Capitolul 50 -  Autorități publice. 

 În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE INCINTĂ LA 

PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”  și-l supune plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad spre dezbatere în forma prezentată. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă 

consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, 

respectiv în mod deschis.   

Prezintă,  de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin. 

3 lit. e  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, 

necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție,  respectiv 9 consilieri 

locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan - Sorin Ștefea, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 16  voturi "pentru”, un consilier local absent (David Dorin 

Sorin), se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2020 privind aprobarea 

Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.  și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CLĂDIRE ȘI AMENAJARE 

INCINTĂ LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ ȘI SERVICII PUBLICE, 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu,  precizează că în data de 07 aprilie 

2020, ca și rezultat al verificării conformității administrative și eligibilității de către Agenția 

de Dezvoltare ADR VEST, un proiect  POR 2014 – 2020 a fost aprobat.  Este vorba de fapt  

despre o sumă de 4.169.871 lei, respectiv despre proiectul care duce la modernizarea 

Centrului multicultural, precum și a străzilor Independenței și Liceului din municipiul Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, a mai arătat că în data de 08 aprilie 2020 a avut loc o 

vizită în teren pentru partea de execuție a gazului metan la Brad. A fost încărcată în 

Serviciul de achiziții publice documentația tehnică pentru faza de distribuție, executantul 

verificând amplasamentul în teren în vederea respectării cerințelor din Caietul de sarcini. A 

precizat că, în prezent, 80% din lucrarea la conducta de gaz este executată. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menționează că tot în 8 aprilie 2020 a fost prezentă în 

teren societatea care a câștigat proiectul de recalibrare și consolidare maluri la Valea 

Bradului. 

În continuare, precizează că administrația publică locală va fi implicată și pe viitor 

atât în gestionarea crizei generată de infecția cu Coronavirus  SARS – COVID – 19, cât și 

în derularea proiectelor edilitare. 



  

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință,  Bogdan - Sorin Ștefea, 

declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad, 

convocată de îndată pentru data de 09 aprilie  2020.  

 
 

 

Brad, 09 aprilie 2020 

 

                                     

                                      

                                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR GENERAL  

            Bogdan Sorin Ștefea                                             Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 


