
ROMANIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                            

Nr. 143351 din 24.06.2021       

                                                                                           PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind completarea Anexei nr. 15 la HCL nr.294/28.12.2020 prin care au fost 

aprobate pentru anul 2021 taxele locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, modificată și completată 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având in vedere : 

 

-Referatul nr. 142177 / 17.06.2021 al Direcției Baze Sportive – Secția Bazin Înot  

prin  care se propune  completarea Anexei nr. 15 la  HCL nr.294/28.12.2020 

prin care au fost aprobate pentru anul 2021taxele locale care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, modificată și completată; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 143352 din 

24.06.2021 

- Raportul  Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

143354/1 din 24.06.2021; 

- Raportul  Direcției Baze Sportive – Secția Bazin Înot înregistrat cu nr. 

143354/2 din 24.06.2021 

-Hotărârea de Consiliu Local nr. 294/ 2020 prin care  s-au aprobat taxele 

locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 

Fiscal, modificată și completată; 

-Prevederile art. 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată 

și completată;  

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată 

și completată, Anexa 1, cap.II, litera A, punctul 7 lit. ”c”; 

-Prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.87 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a 

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

completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 

197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. "a" și " b" din Ordonanța de Urgență a 

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

completarile ulterioare; 



 

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.c) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART. 1. – Se completează Anexa nr. 15 la  HCL nr. 294/ 28.12.2020 prin 

introducerea unei taxe care operează în anul 2021 cu privire la închirierea 

bazinului de sărituri în apă ,, astfel: 

- Taxa închiriere bazin sărituri în apă, pentru evenimente, altele decât cele 

sportive  - 409 lei/ora. 

 

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 294/ 28.12.2020 sunt și rămân în 

vigoare. 

 

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire  prevederile  

prezentei hotărâri prin Direcției Baze Sportive – Secția Bazin Înot. 

 

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, 

Direcției Baze Sportive – Secția Bazin Înot și Direcției Taxe și Impozite 

Locale . 

 

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 

hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul 

Bacău pentru verificarea legalității. 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 
   C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.  143352 din 24.06.2021 

 

                                         EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 15 la HCL 

nr.294/28.12.2020 prin care au fost aprobate pentru anul 2021 taxele 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată 

și completată 
 

În urma adoptării HCL 294/2020 privind taxele care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, modificată și completată,  în Anexa nr. 15 au fost prevăzute 

taxele pentru utilizarea Bazinului de Înot Bacău. Fundamentarea cuantumului 

taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, rezidă din faptul că 

acestea constituie o sursă de venit al bugetului local, necesară pentru închirierea 

bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Bacău, conform 

prevederilor legale. Nivelul taxelor astfel stabilite, permite realizarea uneia din 

funcțiile fundamentale ale compartimentului și anume valorificarea patrimoniului 

municipiului prin asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la aceste 

bunuri.  Taxele mai reprezintă și prețul dreptului de folosință acordat de UAT 

Bacău unor persoane fizice sau juridice pentru utilizarea bunurilor sale. Frecvența 

utilizării acestor taxe pe parcursul anului bugetar, este în strânsă corelare cu 

realizarea de obiective de investiții noi propuse de UAT Bacău, de reabilitarea și 

modernizarea acestora. La stabilirea cuantumului acestei taxe s-a avut in vedere 

raportarea luciului de apă al bazinului de sărituri la cuantumul taxei pentru 

folosința exclusivă a bazinului de înot. 

  Față de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

         LUCIAN-DANIEL  STANCIU-VIZITEU 

 
 

N.O.P,C.S./Ds. I-A-2/ex.1 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 143354 din 24.06.2021 

 

 

 

 

CĂTRE 

 

 DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

            DIRECȚIA BAZE SPORTIVE-SECȚIA BAZIN ÎNOT 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail la 

proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 15 la HCL 

nr.294/28.12.2020 prin care au fost aprobate pentru anul 2021 taxele 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și 

completată, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 24.06.2021 să le depuneți în format 

letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  SECRETARUL GENERAL  

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 143354/1 din 24.06.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 15 la HCL nr. 294/28.12.2020 prin 

care au fost aprobate pentru anul 2021 taxele locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, modificată și completată 
  

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

-Prevederilor Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederilor art. 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, care precizează: 

Art.60 (1) Completarea actului normativ consta in introducerea unor dispozitii noi, cuprinzand solutii 

legislative si ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adauga elementelor structurale existente, 

prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "Dupa articolul... se introduce un nou articol,......, 

cu urmatorul cuprins:". 

(2) Daca actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv 

articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobandi numarul structurilor corespunzatoare celor din 

textul vechi, dupa care se introduc, insotite de un indice cifric, pentru diferentiere. 

 -Prevederilor art. 87 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, care precizează: 

Art.87(1)  In cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ-teritoriale au dreptul la 

resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza 

si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii. 

(2)  Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie corelate 

cu competenta si atributiile prevazute de lege. 

(3)  In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au 

dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor 

administrativ-teritoriale, in conditiile legii. 

- Prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa 

1, cap.II, litera A, punctul 7 lit. ”c”, care precizează: 

CAPITOLUL II    Veniturile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor,    

sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului  Bucuresti 

7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe     desfasurarea de activitati: 

c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau     pe desfasurarea de activitat 

    - Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 

alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 

de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 



Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, 

dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează: 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; 

(4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii 

 

 

 

 

 - şi poate fi supus spre dezbatere 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 

 

 
 

 

 
 

 

Red. B.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

DIRECȚIA BAZE SPORTIVE-SECȚIA BAZIN ÎNOT 

Nr. 143354/2 din 24.06.2021 

 

RAPORT 

 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 15 la 

HCL nr.294/28.12.2020 prin care au fost aprobate pentru anul 2021 taxele 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și 

completată 

 

Având în vedere:  

 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile HCL 294/2020 privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care constituie 

surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - 

privind Codul fiscal, modificată și completată  

- Prevederile art. 129 alin. 2, lit.” e” și alin. 9, lit ”a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează:  

Art. 129 Atribuțiile consiliului local: (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de 

atribuții:  

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.;  

(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte 

de interes public local; 

 

analizând proiectul de Hotărâre cu titlul de mai sus, a fost întocmit prezentul raport de 

specialitate în conformitate cu prevederile art. 136(3) lit. ”a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, proiectul putând fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

 

 

Director 

Daniel Rosu 

 

 

 

 



 

 

 

Secția Bazin de Înot 

Nr: 142177 / 17.06.2020 

APROB 

PRIMAR 

LUCIAN DANIEL STANCIU 

VIZITEU 

REFERAT 

 

 Având în vedere : 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, 

Anexa 1, cap.II, litera A, punctul 7; 

- prevederile art.129 alin.1, alin.2 litera b, alin.4 litera c din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

- HCL nr.294/28.12.2020 privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completat, anexa nr.15. 

Propunem completarea HCL nr.294/28.12.2020 privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată, anexa nr.15, prin instituirea 

unei taxe care operează în anul 2021 privitor la inchirierea bazinului de sărituri în apă de, astfel:  

- Taxa închiriere bazin sărituri în apă pentru evenimente, altele decât cele 

sportive  - 409 lei/ora 

Fundamentarea cuantumului taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului 

local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, rezidă din 

faptul că acestea constituie o sursă de venit al bugetului local, impetuos necesară pentru 

închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Bacău, conform 

prevederilor legale stabilite de OG nr.57/2019. Nivelul taxelor astfel stabilite, permite 

realizarea uneia din funcțiile fundamentale ale compartimentului și anume valorificarea 

patrimoniului municipiului prin asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la aceste 

bunuri.  Taxele mai reprezintă și prețul dreptului de folosință acordat de UAT Bacău unor 

persoane fizice sau juridice pentru utilizarea bunurilor sale. Frecvența utilizării acestor taxe pe 



parcursul anului bugetar, este în strânsă corelare cu realizarea de obiective de investiții noi 

propuse de UAT Bacău, de reabilitarea și modernizarea acestora.  

La stabilirea cuantumului acestei taxe s-a avut in vedere raportarea luciului de apă al 

bazinului de sărituri la cuantumul taxei pentru folosința exclusivă a bazinului de înot 

  În acest sens, propunem completarea HCL nr.294/28.12.2020 privind aprobarea pentru 

anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată, prin 

introducerea unor noi taxe în anexa nr.15, parte integrantă a acesteia. 

Prezentul, va fi dus la îndeplinire de Secția Bazin Înot 

 Faţă de cele prezentate, rugăm analizati si dispuneţi.  

 

Director 

Daniel Roșu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIOVE 
SECȚIA BAZN INOT 
Nr. 142797 / 23.06.2021 
 
 
 
                 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
la proiectul de hotărâre privind  completarea Anexei nr.15 la HCL nr. 
294/28.12.2020 prin care au fost aprobate pentru anul 2021 taxele locale care 
constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si completata 
 
  
 
 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie: 
 
 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și 
completată, Anexa 1, cap.II, litera A, punctul 7; 
- prevederile art.129 alin.1, alin.2 litera b, alin.4 litera c din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 
-  O.U.G nr. 57/2019 Codul Administrativ și ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare. 
 Fundamentarea cuantumului taxelor locale care constituie surse de venit ale 
bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul 
Fiscal, rezida din faptul ca acestea constituie o sursa de venit al bugetului local, 
impetuos necesara pentru inchirierea, concesionarea, darea in administrare a 
bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Bacau, conform 
prevederilor legale stabilite de OG nr.57/2019. 
 Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, 
în art. 129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit.”n” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, modificată și completată. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR   
DANIEL ROȘU 

 
 

 

 

DIRECȚIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE 
SECȚIA BAZN INOT 



Nr. 142797/23.06.2021 
            APROB 
         PRIMAR 
         LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 
                                                          STUDIU DE IMPACT 

  

Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 
 

Avându-se în vedere că executivul propune introducerea unei taxe locale doar pentru 
folosința bazinului de sărituri,  taxă datorată de persoane fizice şi juridice pentru anul 
2021, fără a se introduce cote adiționale de majorare, impactul financiar asupra bugetului 
local va fi unul care va asigura buna desfășurare a activității UAT Bacău. 

 

Secţiunea a 4-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

      Proiectul propus va defini și contura în deplină conexiune cu legislația în vigoare 

precum si cu cererile de închiriere, procedura privind colectarea resurselor bugetare din 

impozite şi taxe locale. 

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 
 

      Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea valorificării 
patrimoniului municipiului prin asigurarea accesului persoanelor fizice și juridice la aceste 
bunuri.   

  

Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 
 

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală.  
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura 
realizarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni și realizarea 
unor proiecte de investiţii de interes pentru locuitorii municipiului Bacău.  

 
 



 

Secţiunea a 5-a 

 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 
 

Nu este cazul. 
 

 

Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 

 
       Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, respectiv consultarea publică , prin intermediul : 

-site-ului Municipiului Bacău; 

-anunțului publicat în mass-media locală; 

-afișajul la sediul propriu. 

 

                                              Secţiunea a 7-a 
 

                                               Măsuri de implementare 
 

 După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis Secției Bazin Înot, Direcției 

Economice spre luare la cunoștință și punere în aplicare. 

 

         Având în vedere aspectele  menționate, s-a elaborat prezentul proiect de 

hotărâre privind  completarea Anexei nr.15 la HCL nr. 294/28.12.2020 prin care au 

fost aprobate pentru anul 2021 taxele locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, modificata si completata. 

 Prezentul Studiu de Impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii 

nr.52/ 2003 privind transparența decizională în administrațiea publică, republicată, 

modificată și completată. 

 
 
 
 

DIRECTOR   
Daniel ROȘU 

 
 

 
  

 

 


