Nr. 20327/2013 din 12.11.2014
RAPORT
DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI
Privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent
introducere teren în intravilan pentru EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL „ETERNITATEA”,
tarlaua nr. 30, PC 263 şi PC 265 - NC/CF – 62186, NC/CF – 62187, NC/CF – 62340
Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism ;
Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr. 223/28.07.2011 privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului ;
Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului , Etapa 2 – etapa elaborării
propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent :
Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent - introducere teren în intravilan
pentru EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL „ETERNITATEA”, tarlaua nr. 30, PC 263 şi PC
265 - NC/CF – 62186, NC/CF – 62187, NC/CF – 62340,
- Nr. de înregistrare : 20327 / 2013
- Amplasament : tarlaua nr. 30, p.c. 263 şi p.c. 265
- Beneficiar : Municipiul Botoşani
- Proiectant : S.C. CONCEPT S.R.L. – urbanist arh. Dan Octavian Botez
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel :
1. În perioada 2 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu privire la această
documentaţie.
2. Documentaţia a putut fi consultată la sediul administraţiei publice , Instituţia Arhitect Şef Serviciul urbanism din Calea Naţională nr.101 (fosta Casa Cărţii) şi pe site –ul primariei
www.primariabt.ro, secţiunea „primaria-planuri urbanistice”.
3. Afişarea anunţului pe 3 panouri amplasate de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe
parcela care a generat P.U.Z.-ul.
4. S-au expediat prin Poşta Română 32 (treizeci şi două) anunţuri cu privire la Plan Urbanistic
Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent - introducere teren în intravilan pentru
EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL „ETERNITATEA”, proprietarilor terenurilor direct
afectaţi, 32 adrese poştale, din care 16 anunţuri în data de 12.12.2013 şi 16 anunţuri începând
cu data de 02.06.2014 până la data de 14.08.2014.
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5. Au solicitat consultarea documentaţiei la sediul administraţiei publice: Bălan Aurel, Puşchiu
C-tin, fam. Calfa, fam. Seliman, Damache Maricel, Captari Corneliu.
6. După data de 11.12.2013 s-au înregistrat sesizări din partea: Calfa Gheorghe, Bălan Aurel,
Seliman Maria-Gabriela, Damache Elena, Damache Sorin, Damache Daniela, Damache
Dumitru Daniel, Damache Dorel Gicu, Puşchiu C-tin, Moroşanu Coca Maria, Munteanu
Nicolae Dănuţ.
7. Iniţiatorul PUZ – Primăria mun. Botoşani, prin Serviciul Urbanism şi Autorizări în
construcţii a transmis răspunsurile la sesizările făcute astfel: Calfa Gheorghe sesizare
30173/20.12.2013 – răspuns din 23.06.2014, sesizare 16354/30.06.2014 – răspuns din
03.07.2014, Bălan Aurel sesizare 15173/17.06.2014 – răspuns din 08.07.2014 şi 14.08.2014,
Seliman Maria-Gabriela sesizare nr. 15192/17.06.2014 – răspuns din 26.06.2014, Damache
Elena, Damache Sorin, Damache Daniela, Damache Dumitru Daniel, Damache Dorel Gicu,
Puşchiu C-tin, Moroşanu Coca Maria, Munteanu Nicolae Dănuţ sesizare comună
14983/16.06.2014 răspuns din 08.07.2014 şi 14.08.2014, Calfa Ghe. sesizare
16482/01.07.2014 – răspuns din 08.07.2014, sesizare 17621/15.07.2014 – răspuns din
14.08.2014 , afirmând faptul că sesizările făcute nu au temei legal, neîncălcându-se nici un
drept legal asupra proprietăţilor acestora, consultarea publicului considerându-se astfel
încheiată. Acest fapt dă posibilitatea continuării procedurii de avizare şi autorizare a
documentaţiei.
8. Rezultatele informării şi consultării au fost afişate pe site-ul oficial www.primariabt.ro
în data de 12.11.2014.
Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 223/28.07.2011
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, corespunzător Etapei 2 – etapa elaborării
propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, această etapă a fost finalizată şi se va putea începe
circuitul legal de avizare pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de
Urbanism aferent - introducere teren în intravilan pentru EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL
„ETERNITATEA”, beneficiar Municipiul Botoşani, proiectant S.C. CONCEPT S.R.L. –
urbanist arh. Dan Octavian Botez.
Arhitect Şef ,
DAN SANDU

Şef serviciu ,
Ing. LUMINIŢA MIHAELA ANTOCHE

Consilier asistent,
arh. ALEXANDRU AGAVRILOAE

2/2

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 CP 710236 CF 3372882 Tel 0040231502200 Fax 0040231531595 www.primariabt.ro primaria@primariabt.ro

Nr. 20327/2013 / 26.06.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

NOTIFICARE
Către,
SELIMAN DUMITRU, Aleea Călugăreni nr. 9, sc. C, et. 1, ap. 3

Botoşani
Referitor la răspunsul dumneavoastră, înregistrat cu nr. 15192/17.06.2014, referitor la
documentaţia de urbanism (P.U.Z.) pentru Extindere cimitir municipal „Eternitatea” vă
comunicăm că extinderea propusă nu vă afectează proprietatea cu nr. cadastral 5281/1 aflată în
imediata vecinătate a cimitirului existent şi a terenului propus pentru extinderea acestuia. Vă
precizăm că distanţa dintre împrejmuirea exinderii propuse şi terenul dumneavoastră este de min.
50,0 m, pe spaţiul rezultat astfel fiind propusă amenajarea unei parcări.
Menţionam că terenul dumneavoastră se află deja la o distanţă mai mică de 50,0 m faţă de
limita cimitirului existent, fiind cuprins în zona perimetrală de protecţie.
Cimitirul “Eternitatea” este atestat istoric pe amplasamentul actual, iar dezvoltarea urbană în
jurul acestui obiectiv este condiţionată legislativ şi explicitată prin Planul Urbanistic General al
municipiului Botoşani (P.U.G.) aflat în vigoare de la data de 25.11.1999, aprobat prin Hotărârea de
Consiliu Local nr. 180/1999 şi prelungit prin H.C.L. 245/2013, respectiv zonă de complexe sportive.
În aceste condiţii, cunoscute public anterior, vă solicităm să motivaţi obiectiv, în scris, în
termen de 5 zile, dezacordul dumneavoastră faţă de extinderea propusă (obiectiv de utilitate publică)
a cimitirului municipal “Eternitatea” având în vedere că nu vă este încălcat nici un drept legal asupra
proprietăţii dumneavoastră prin lucrările propuse.
Consultarea documentaţiei de urbanism se poate face la sediul Primăriei municipiului
Botoşani, Serviciul Urbanism, din Calea Naţională nr.101 si pe site-ul Primăriei Botoşani
www.primariabt.ro, secţiunea „primăria - planuri urbanistice” http://www.primariabt.ro/index.php?load=urbanism . – luna Decembrie 2013
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este Alexandru Agavriloae,
consilier în cadrul Instituţiei Arhitect şef – Serviciul urbanism , telefon nr. 0372.316.762 sau email: alexandru.agavriloae@primariabt.ro.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 16354 / 03.07.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
CALFA GHEORGHE, Str. Colonel Tomoroveanu nr. 6 (fost nr. 8),

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 16354/30.06.2014, vă informăm următoarele:
-

Reţinem cererea în evidenţă pentru noul Plan Urbanistic General al municipiului Botoşani,
ce se va elabora în perioada 2014 – 2015 fără a garanta că terenul dumneavoastră va fi
introdus în intravilan.
În prezent terenul este situat în extravilan cu folosinţa “arabil” şi în consecinţă nu este
construibil.
În prezent, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014,
terenul dumneavoastră nu este “teritoriu protejat” deci nu este necesară retragerea limitei
extinderii cimitirului cu 50 metri.

În consecinţă dezacordul dumneavoastră faţă de extinderea propusă a cimitirului
municipal “Eternitatea” (obiectiv de utilitate publică) nu poate fi reţinut ca întemeiat, deoarece nu
vă este încălcat nici un drept legal asupra proprietăţii prin lucrările propuse.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 14983 / 08.07.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
DAMACHE ELENA, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE SORIN, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE DANIELA, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE DUMITRU-DANIEL, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE DOREL-GICU, Str. B-dul Mihai Eminescu nr. 20A, et. 4, ap. 17
PUŞCHIU C-TIN, Str. Aleea Nouă nr. 10, et. 1, ap. 9
MOROŞANU MARIA COCA, str. Prieteniei nr. 3, bl. L, sc. A, ap. 10,
MUNTEANU NICOLAIE DĂNUŢ, str. Săvenilor nr. 19, sc. B (fost D10), et. 3, ap. 15,

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 14983/16.06.2014 către Primăria Botoşani, vă
informăm următoarele:
-

-

-

În prezent terenul dumneavoastră este situat în extravilan cu folosinţa “arabil” şi în
consecinţă nu este construibil şi nu sunt recunoscute surse de apă potabilă pentru consum
propriu şi colectiv pe aceste terenuri pentru că eventualele surse existente au fost înfiinţate
fără respectarea prevederilor legale incidente în materie.
Proiectarea, construcţia şi amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în
concordanţă cu condiţiile specifice locale şi cu principiile generale prevăzute la art. 27 alin.
1) şi 2) din O.M.S. nr. 119/2014.
În prezent, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. (d) din Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 119/2014, terenul dumneavoastră nu este “teritoriu protejat” deci nu este necesară
retragerea limitei extinderii cimitirului cu 50 metri.
Eventualele zone de protecţie (min. 10,0 m perimetral) necesare în jurul surselor
dumneavoastră proprii de apă, utilizate exclusiv pentru udarea culturilor, trebuie instituite
exclusiv până la limita proprietăţii dumneavoastră, fără să inducă servituţi terenurilor
învecinate.
Verificarea calităţii apei potabile se face conf. Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei şi
Hotărârii Nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi
distribuţiei apei potabile. Dovedirea calităţii de “apă potabilă” se face conform
reglementărilor în materie menţionate anterior.

În consecinţă dezacordul dumneavoastră faţă de extinderea propusă a cimitirului municipal
“Eternitatea” (obiectiv de utilitate publică) nu poate fi reţinut ca întemeiat, deoarece reiese că nu vă
este încălcat nici un drept legal asupra proprietăţii prin lucrările propuse.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 16482 / 08.07.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
CALFA GHEORGHE, Str. Colonel Tomoroveanu nr. 6 (fost nr. 8),

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 16482/01.07.2014 către Primăria Botoşani, vă
informăm următoarele:
-

Introducerea unor terenuri agricole în intravilan se iniţiază conf. art. 54 din Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, de
către persoanele fizice sau juridice interesate, cu un scop bine definit, care să corespundă
strategiei de dezvoltare urbanistică şi teritorială prin utilizarea raţională a acestora (limitarea
extinderii necontrolate a zonelor construite) şi nu este condiţionată de introducerea în
intravilan a terenurilor învecinate, în conformitate cu prevederile art. 48*1 din aceeaşi lege.

-

Primăria municipiului Botoşani nu este interesată de achiziţionarea sau schimbul de terenuri
în vederea realizării obiectivului “extindere cimitir Eternitatea”.

Având în vedere că terenul dumneavoastră se află conf. CF 50256 în extravilanul
municipiului Botoşani, în consecinţă fiind neconstruibil, iar extinderea cimitirului “Eternitatea”
(obiectiv de utilitate publică) nu vă afectează dreptul de proprietate, solicitările şi condiţiile
impuse de dumneavoastră nu pot fi reţinute ca determinante în aprobarea lucrărilor propuse, nefiind
conforme cu obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi
dezvoltarea urbanistică a localităţii.
Drept urmare, în situaţia prezentată, declarăm procedura de consultare a publicului
încheiată.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 15173 / 08.07.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
BĂLAN AUREL, Str. I.C. Brătianu nr. 161,

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 15173/17.06.2014 către Primăria Botoşani, vă
informăm următoarele:
-

-

-

Planul Urbanistic General al municipiului Botoşani, aflat în valabilitate, nu prevede
dezvoltarea unor ansambluri de locuinţe în vecinătatea cimitirului existent pe laturile de S-E
şi N-E şi în consecinţă extinderea cimitirului spre N-E nu împiedică în nici un fel
dezvoltarea zonelor de locuinţe din municipiu.
În prezent terenul dumneavoastră este situat în extravilan cu folosinţa “arabil” şi în
consecinţă nu este construibil şi nu sunt recunoscute surse de apă potabilă pentru consum
propriu şi colectiv pe aceste terenuri pentru că eventualele surse existente au fost înfiinţate
fără respectarea prevederilor legale incidente în materie.
Proiectarea, construcţia şi amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în
concordanţă cu condiţiile specifice locale şi cu principiile generale prevăzute la art. 27 alin.
1) şi 2) din O.M.S. nr. 119/2014.
În prezent, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. (d) din Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 119/2014, terenul dumneavoastră nu este “teritoriu protejat” deci nu este necesară
retragerea limitei extinderii cimitirului cu 50 metri.
Eventualele zone de protecţie (min. 10,0 m perimetral) necesare în jurul surselor proprii de
apă, utilizate exclusiv pentru udarea culturilor, trebuie instituite exclusiv până la limita
proprietăţii în cauză, fără să inducă servituţi terenurilor învecinate.
Verificarea calităţii apei potabile se face conf. Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei şi
Hotărârii Nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi
distribuţiei apei potabile. Dovedirea calităţii de “apă potabilă” se face conform
reglementărilor în materie menţionate anterior.

În consecinţă dezacordul dumneavoastră faţă de extinderea propusă a cimitirului municipal
“Eternitatea” (obiectiv de utilitate publică) nu poate fi reţinut ca întemeiat, deoarece reiese că nu vă
este încălcat nici un drept legal asupra proprietăţii prin lucrările propuse.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 15173 / 14.08.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
BĂLAN AUREL, Str. I.C. Brătianu nr. 161,

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 15173/17.06.2014 către Primăria Botoşani, vă
informăm următoarele:
-

-

-

-

Planul Urbanistic General al municipiului Botoşani, aflat în valabilitate, nu prevede
dezvoltarea unor ansambluri de locuinţe în vecinătatea cimitirului existent pe laturile de S-E
şi N-E şi în consecinţă extinderea cimitirului spre N-E nu împiedică în nici un fel
dezvoltarea zonelor de locuinţe din municipiu.
În prezent terenul dumneavoastră este situat în extravilan cu folosinţa “arabil” şi în
consecinţă nu este construibil şi nu sunt recunoscute surse de apă potabilă pentru consum
propriu şi colectiv pe aceste terenuri pentru că eventualele surse existente au fost înfiinţate
fără respectarea prevederilor legale incidente în materie.
Proiectarea, construcţia şi amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în
concordanţă cu condiţiile specifice locale şi cu principiile generale prevăzute la art. 27 alin.
1) şi 2) din O.M.S. nr. 119/2014.
În prezent, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. (d) din Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 119/2014, terenul dumneavoastră nu este “teritoriu protejat” deci nu este necesară
retragerea limitei extinderii cimitirului cu 50 metri, iar conform art. 3, lit. e) din Legea nr.
102 / 08.07.2014 terenul dumneavoastră nu este „zonă protejată” nefiind necesară retragerea
limitei extinderii cimitirului cu 100 metri.
Eventualele zone de protecţie (min. 10,0 m perimetral) necesare în jurul surselor proprii de
apă, utilizate exclusiv pentru udarea culturilor, trebuie instituite exclusiv până la limita
proprietăţii în cauză, fără să inducă servituţi terenurilor învecinate.
Verificarea calităţii apei se face conf. Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei şi Hotărârii
Nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare
a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei
potabile. Dovedirea calităţii de “apă potabilă” se face conform reglementărilor în materie
menţionate anterior.

În consecinţă dezacordul dumneavoastră faţă de extinderea propusă a cimitirului municipal
“Eternitatea” (obiectiv de utilitate publică) nu poate fi reţinut ca întemeiat, deoarece reiese că nu vă
este încălcat nici un drept legal asupra proprietăţii prin lucrările propuse.
Menţionăm că prezenta este actualizare şi retrimitere răspuns 15173 din data de 08.07.2014.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 17621 / 14.08.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
CALFA GHEORGHE, Str. Colonel Tomoroveanu nr. 6 (fost nr. 8),

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 17621/15.07.2014 către Primăria Botoşani, vă
informăm următoarele:
-

Primăria mun. Botoşani îşi menţine răspunsul nr. 16482 din 08.07.2014, procedura de
consultare a publicului fiind încheiată.

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Secretar,
Ioan Apostu
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Nr. 14983 / 14.08.2014 / AA
DIRECŢIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM, AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

Către,
DAMACHE ELENA, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE SORIN, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE DANIELA, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE DUMITRU-DANIEL, Str. Împărat Traian nr. 29, sc. A, et. 1, ap. 8,
DAMACHE DOREL-GICU, Str. B-dul Mihai Eminescu nr. 20A, et. 4, ap. 17
PUŞCHIU C-TIN, Str. Aleea Nouă nr. 10, et. 1, ap. 9

Botoşani
Ca urmare a adresei dumneavoastră 14983/16.06.2014 către Primăria Botoşani, vă
informăm următoarele:
-

-

-

-

În prezent terenul dumneavoastră este situat în extravilan cu folosinţa “arabil” şi în
consecinţă nu este construibil şi nu sunt recunoscute surse de apă potabilă pentru consum
propriu şi colectiv pe aceste terenuri pentru că eventualele surse existente au fost înfiinţate
fără respectarea prevederilor legale incidente în materie.
Proiectarea, construcţia şi amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în
concordanţă cu condiţiile specifice locale şi cu principiile generale prevăzute la art. 27 alin.
1) şi 2) din O.M.S. nr. 119/2014.
În prezent, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. (d) din Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr. 119/2014, terenul dumneavoastră nu este “teritoriu protejat” deci nu este necesară
retragerea limitei extinderii cimitirului cu 50 metri, iar conform art. 3, lit. e) din Legea nr.
102 / 08.07.2014 terenul dumneavoastră nu este „zonă protejată” nefiind necesară retragerea
limitei extinderii cimitirului cu 100 metri.
Eventualele zone de protecţie (min. 10,0 m perimetral) necesare în jurul surselor
dumneavoastră proprii de apă, utilizate exclusiv pentru udarea culturilor, trebuie instituite
exclusiv până la limita proprietăţii dumneavoastră, fără să inducă servituţi terenurilor
învecinate.
Verificarea calităţii apei se face conf. Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei şi Hotărârii
Nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare
a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei
potabile. Dovedirea calităţii de “apă potabilă” se face conform reglementărilor în materie
menţionate anterior.

În consecinţă dezacordul dumneavoastră faţă de extinderea propusă a cimitirului municipal
“Eternitatea” (obiectiv de utilitate publică) nu poate fi reţinut ca întemeiat, deoarece reiese că nu vă
este încălcat nici un drept legal asupra proprietăţii prin lucrările propuse.
Menţionăm că prezenta este actualizare şi retrimitere răspuns 14983 din data de 08.07.2014.
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