
HOTĂRÂREA NR.27 
 

privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a 6 loturi de teren, aparținând 
domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni, tinerilor 

căsătoriți din municipiul Tulcea, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, în vederea 
construirii de locuințe 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, din 
data de 28 februarie 2019; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică cu strigare a 
6 loturi de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, 
Cartierul Mesteceni, tinerilor căsătoriți din municipiul Tulcea, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 
ani, în vederea construirii de locuințe, proiect din inițiativa Primarului; 
 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 3.836/11.02.2019 și raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu nr. G. 652 
/18.02.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
36/27.02.2014 pentru aprobarea tarifelor minime, fără TVA, actualizate și indexate, privind  
închirierea şi concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 123 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1), (3), (6), art. 49 şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

  Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică cu 
strigare a 6 loturi de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în 
Tulcea, Cartierul Mesteceni.  

Art.2 Se aprobă concesionarea prin licitație publică cu strigare a 6 loturi de teren, 
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni, 
tinerilor căsătoriți din municipiul Tulcea cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, care nu au deținut 
niciodată locuință sau teren, în proprietate sau concesionat, în vederea construirii de locuințe. 

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini și  Instrucțiunile de participare la licitația publică cu 
strigare privind concesionarea a 6 loturi de teren, aparținând domeniului privat al municipiului 
Tulcea, situate în Tulcea, Cartierul Mesteceni, conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Termenul de concesionare va fi de 49 ani cu posibilitatea prelungirii conform legii, 
iar redevența minimă de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot va fi cea prevăzută în anexa nr. 3, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5 Redevența adjudecată va fi indexată anual cu rata medie a inflației, conform 
buletinului statistic de prețuri, numai după finalizarea lucrărilor de infrastructură din zona, 
drumuri și rețele de utilități. 



Art.6 (1) Adjudecatarul licitaţiei va depune cu titlu de garanție 25% din redevența 
stabilită şi datorată pentru primul an de exploatare, în termen de 90 zile de la data semnării 
contractului de concesiune, pentru prelevarea eventualelor penalități şi sume datorate 
concedentului în perioada derulării contractului de concesiune.  

(2)Suma depusă cu titlu de garanție rămâne la dispoziția concedentului, iar în cazul 
depășirii cu 30 de zile a termenului de plată a redevenței, penalitățile și redevența vor fi încasate 
din garanția constituită, cu înștiințarea prealabilă a concesionarului, acesta având obligația de a 
reconstitui garanția depusă în termen de 60 zile de la notificarea concedentului  

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuterniceşte Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu. 

Art.8 Secretarul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali  din 21 consilieri locali 
prezenţi. 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          Anexa nr.1 la HCL nr.27/28.02.2019 

 
CAIET  DE  SARCINI 

privind  concesionarea prin licitaţie cu strigare a Parcelei nr……., teren din  domeniul privat al 
municipiului, situat în Tulcea,  Cartierul Mesteceni, destinat construirii unei locuințe cu regimul de 

înălțime P+1  
 

 

 1. OBIECTUL CONCESIUNII 
1.1. Se concesionează Parcela nr……., teren din domeniul privat al municipiului, situat în 

Tulcea, Cartierul Mesteceni, destinat construirii unei locuințe, identificat în planul de situație 
anexat, având suprafaţa de teren conform anexei nr.3  la hotărâre. 

2. DURATA CONCESIUNII 
2.1. Terenul  ce face obiectul licitației se va concesiona pe o perioadă de 49 ani,  care se poate 

prelungi în conformitate cu prevederile legale. 
3. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI 
3.1. Pe terenul ce se afla în intravilanul municipiului Tulcea, se va realiza o construcție cu 

destinația de locuință. 
       3.2. Regimul de înălțime al construcției, în conformitate cu prevederile PUZ aprobat prin 

HCL nr. 181/30.09.2009, va fi de P+1. 
3.3. Construcțiile se vor realiza în conformitate cu prevederile  Regulamentului local de 

urbanism aferent PUZ „Lotizare în cartierul Mesteceni”, aprobat prin HCL nr. 181/30.09.2009 și a 
documentației de urbanism, în termenul de valabilitate al autorizației de construire eliberată de 
Serviciul Ubanism Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei municipiului Tulcea.   

3.4. Investițiile pe care concesionarul urmează să le realizeze trebuie să respecte schema 
parcelei și limitele suprafeței de teren concesionat, fără să afecteze vecinătățile. 

3.5. Durata de execuție a construcției va fi stabilită în autorizația de construire, valabilă 
12luni, interval în care concesionarul este obligat să înceapă lucrările. În aceasta situaţie, 
valabilitatea autorizaţiei de construire se extinde pe toată durata de execuție a construcţiei, conform 
Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare. 

3.6.Termenul  de începere a lucrărilor de construire va fi de maxim 1 (un) an de la data 
semnării contractului de concesiune. 

4.ELEMENTE DE TARIF 
4.1. Redevența minimă de pornire a licitației se calculează prin înmulțirea suprafeței de teren a 

parcelei cu tariful prevăzut în HCL nr.36/2014, Anexa nr.2, pct.1, lit. n), zona “D” în valoare de 
1,05 lei/mp/an la care se aplică indicele de inflație pe anul 2014 de 100,83%, pe anul 2015 de 
99,07%, pe anul 2016 de 98,45% și pe 2017 de 103,32% (comunicati de Institutul National de 
Statistica), adică: 1,05 lei/mp/an x100,83% x 99,07% x 98,45% x 103,32% x 104,63% = 
1,116lei/mp/an.   

4.2. Valoarea redevenței minime de pornire a licitaţiei pe lot va fi cea prevăzută în tabelul 
anexat; 

4.3. Redevența concesiunii terenului va fi oferta pe care comisia de evaluare o va adjudeca ca 
fiind cea mai mare și va fi indexată anual cu rata medie a inflatiei, conform buletinului statistic de 
prețuri, numai după finalizarea lucrărilor de infrastructură din zona (drumuri, rețele de utilități). 

4.4. Modul de achitare a redevenței concesiunii, cât și clauzele pentru respectarea obligațiilor 
de plată se vor stabili prin contractul de concesiune. 

4.5. Garanția de participare la licitaţie este de 100 lei, reprezentând cota parte  din redevența 
minimă anuală.  

4.6(1)Adjudecatarul licitaţiei va depune cu titlu de garanție 25% din redevența datorată pentru 
primul an de activitate, în termen de 90 zile de la data semnării contractului de concesiune, pentru 



prelevarea eventualelor penalități şi sume datorate concedentului în perioada derulării contractului 
de concesionare.  

 (2)Sumele depuse cu titlu de garanție rămân la dispoziția concedentului, iar în cazul depășirii 
cu 30 de zile a termenului de plată a redevenței, penalitățile și redevența vor fi încasate din garanția 
constituită, cu înștiințarea prealabilă a concesionarului, acesta având obligația de a reconstitui 
garanția depusă în termen de 60 zile de la notificarea concedentului; 

5.CONTROLUL 
5.1.Controlul general al respectării de către concesionar a caietului de sarcini și a obligațiilor 

asumate prin contract, se efectuează de către concedent prin organele sale, pe baza de 
împuternicire. 

5.2.Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, conform legislației 
în vigoare și întreținerea bunului concesionat în bune condiţii. 

 
6.CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
6.1. Contractul de concesiune încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în 

măsura în care părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii. 
6.2. Contractul de concesiune încetează în cazul în care interesul național sau local o impune, 

prin denunțarea unilaterală de către concedent. 
6.3. Contractul de concesiune încetează și în cazul în care concesionarul nu exploatează bunul 

în scopul pentru care a fost concesionat. Dacă se va produce o schimbare de destinaţie, cu acordul 
proprietarului, concesionarul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea, pe 
cheltuiala sa, a tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării noii activităţi. 

6.4. Incetarea contractului prin retragere: concesionarul anunță în scris retragerea în urma 
căreia concesiunea se retrage şi contractul se reziliază.  

6.5. In situaţia în care concesionarul nu respectă obligaţiile asumate prin contract, contractul 
se reziliază, constatarea făcându-se de organele de control autorizate. Concedentul va putea rezilia 
contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au 
determinat-o.  

6.6.Contractul încetează în cazul în care concesionarul nu respecta autorizaţia de construire şi 
nu finalizează construcţia în termenele prevăzute în autorizație (pact comisoriu expres). 

6.7.Contractul încetează la dispariția, dintr-o cauza de forță majoră, a bunului concesionat sau 
în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin  renunțare, fără plata unei 
despăgubiri. 

6.8. Contractul de concesiune încetează la data instrăinării construcţiei, care va fi posibilă 
numai cu acordul concedentului, după recepția finală a lucrărilor de construire. 

6.9. (1)Neplata la termen a redevenței, va conduce la retragerea concesiunii, fără a fi necesară 
intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres), dar și la plata penalităților și 
dobânzilor calculate pentru fiecare întârziere. 

(2)Rezilierea va opera în plin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, dacă 
concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în acest interval. 

6.10. Prin contractul de concesiune părțile pot stabili şi alte clauze de încetare a contractului 
de concesiune. 

 
7.DISPOZITII FINALE 
7.1.Drepturile și obligațiile părților contractante (concesionar/concedent) se stabilesc prin 

contractul de concesiune. 
7.2.Concesionarul terenului este obligat să asigure pe perioada concesionarii bunului, 

regularizarea și continuitatea activității în scopul pentru care a fost concesionat. 
7.3.După concesionare, realizarea investiției se va face, cu respectarea documentației aprobate 

de serviciile de specialitate ale Primăriei. 



7.4.Obținerea tuturor avizelor pentru realizarea investiției, intra în sarcina concesionarului. 
7.5. Adjudecatarul are obligația de a delimita lotul concesionat, în termen de 30 de zile de la 

semnarea Procesului verbal de predare-primire al terenului. 
7.6.Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct bunul concesionat fără a-l putea 

subconcesiona unei alte persoane. 
7.7.(1)Instrăinarea construcţiilor realizate pe terenul concesionat se poate face numai cu 

acordul proprietarului, după terminarea acestora, situaţie în care contractul de concesiune se 
reziliază, iar în baza contractului de vânzare-cumpărare asupra construcţiilor, se încheie un contract 
de concesiune cu noul proprietar.  

(2)În cazul în care concesionarul nu poate finaliza lucrările din motive obiective, dovedite prin 
documente legale, justificative, acceptate de concedent, concesionarul poate înstrăina construcţia 
neterminată cu acordul concedentului. 

7.8.Pe durata derulării contractului de concesiune, concedentul are dreptul să verifice 
respectarea obligatiilor asumate de concesionar și să inspecteze bunul concesionat. 

7.9.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în contractul de 
concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.  

7.10.Soluționarea încălcării clauzelor contractuale se va face pe cale amiabilă ori prin instanța 
de judecată. 

7.11.In cazul în care pe timpul executării investiției sau după finalizarea ei, intervine divorțul 
și locuința este supusă procesului de partaj prin Hotărâre judecătorească pe baza expertizei 
judecătorești, contractul de concesiune va fi desfăcut în favoarea ambelor părți, așa cum prevede 
Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă. 

7.12. In cazul în care adjudecatarul nu se va prezenta pentru semnarea contractului de 
concesiune, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data adjudecării, se consideră că oferta a fost 
revocată, iar acesta va suporta consecințele prevăzute în Instrucțiunile privind organizarea licitatie. 

7.13. Odată cu depunerea ofertei, toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră 
însușite de ofertant. 

7.14. Redevența anuală oferită de participantul la licitație este valabilă până la încheierea 
contractului de concesiune și dacă valoarea este mai mare decât redevența minimă de pornire a 
licitației.  

7.15. Fiecare participant poate adjudeca o singură parcela din cele ce vor fi scoase la licitație 
în Cartierul Mesteceni. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 la HCL nr.27/28.02.2019 
 

I N S T R U C Ț I U N I 
 

privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitaţie cu strigare a Parcelei nr……., 
teren din  domeniul privat al municipiului, situat în Tulcea,  Cartierul Mesteceni, destinat construirii unei 

locuințe cu regimul de înălțime P+1 
 

 

 
Prezentele instrucțiuni sunt elaborate cu scopul de a pune la dispoziția celor interesați a informatiilor cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea procedeului de concesionare prin licitaţie cu strigare, precum şi  a 
documentatiei necesară participării la licitaţie. 
 

            CAP.I. CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE 
(1)-Ofertanții interesati în a participa la licitatia, ce se va desfasura conform anuntului 

publicitar, vor depune la sediul organizatorului PLICUL cu documentele solicitate, respectand  
prezentele instructiuni.  

(2)Plicurile, continand documentele solicitate de organizator, vor fi inregistrate in ordinea 
primirii lor la registratura Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, situata în Tulcea, 
strada Păcii, nr.20, camera 300. Pentru plicurile depuse prin corespondenta, data inregistrarii este 
data primirii corespondentei de catre organizator. 

(3)In cazul in care acesta a ajuns la organizator dupa termenul limita de depunere, plicul se 
returneaza nedeschis ofertantului. 

(4)La licitaţie pot participa numai tinerii casatoriti din municipiul Tulcea cu varsta cuprinsa 
intre 18 si pana la implinirea varstei de 35 de ani (inclusiv ziua de nastere), care nu au si nu au 
detinut niciodata locuinta sau teren (in proprietate sau concesiune) cu destinatia de constructii 
locuinte. 

 (5)-Nu pot participa la licitatie : 
a)- persoanele fizice care figureaza in baza noastra de date că au sau au avut contract de 

concesiune teren pentru construire locuinta si a fost reziliat sau au instrainat constructia; 
b)- persoanele fizice care au debite neachitate la bugetul local; 
c)-au revocat anterior oferte (in scris)  inainte sau dupa adjudecare;  
d)-au fost declarati adjudecatari la alta licitatie patrimoniala si nu s-au  prezentat la data 

mentionata de organizator pentru incheierea contractului de concesiune; 
e)- se afla in litigii cu Primaria/Consiliul Local/ DIAP Tulcea. 
 (6)-Ofertantul trebuie să-şi asume şi să respecte toate conditiile prevăzute în Caietul de 

sarcini, în cazul în care va castiga licitaţia.  
(7)Fiecare participant poate adjudeca o singura parcela din cele ce vor fi scoase la licitatie in 

Cartierul Mesteceni. 
 
     CAP.II. CONTINUTUL PLICULUI 
Plicul depus pentru licitatia cu strigare trebuie sa fie sigilat si inregistrat pana la termenul 

limita de depunere, conform anuntului publicitar.  
  Pe plic ofertantul va scrie licitaţia cu strigare pentru care este depusa oferta, indicand 

obiectul licitatiei, precizand data şi ora programata. 
Plicul va contine urmatoarele documente:  
1.dovada depunerii garantiei de participare la licitaţie (copie) in valoare de 100lei; 
2.dovada depunerii taxei de participare la licitatie (copie) in valoare de 50 lei, care include 

cheltuielile de desfasurare a licitatiei; 
 
 
 



3.dovada achitarii contravalorii documentelor licitatiei (copie) in valoare de 50 lei, care 
include cheltuielile de publicitate, cheltuielile efectuate cu redactarea/aprobarea documentatiei de 
licitatie si cheltuieli privind dotarea biroului redactional; 

Valoarea garantiei de participare la licitaţie  se achita in numerar la caseria DIAP Tulcea sau 
prin virament in contul IBAN nr.RO94TREZ6415006XXX000140, deschis la Trezoreria 
Municipiului Tulcea, Cod Fiscal nr. 14734651. 

Contravaloarea documentelor licitatiei şi a taxei de participare la licitaţie se va achita în 
numerar la caseria DIAP Tulcea sau prin virament la Trezoreria Municipiului Tulcea în contul 
nr.RO26TREZ6415004XXX000106 Cod Fiscal nr. 14734651. 

4. certificat fiscal privind achitarea obligatiilor fiscale catre Bugetul local; 
5.copia actului de identitate si a certificatului de casatorie; 
6.declaratia de participare la licitaţie, semnata de ofertant, fără ingrosari, stersaturi sau 

modificari;  
7.declaratia pe propria raspundere a sotilor ca nu au si nu au detinut niciodata locuinta sau 

teren (in proprietate sau concesiune) cu destinatia de constructii locuinte;  
8.imputernicire din partea ofertantului pentru persoana care va participa la licitatie (unde este 

cazul);      
Nerespectarea continutului plicului sau lipsa unui document solicitat de organizator  se  

sanctioneaza  cu excluderea ofertantului de la licitatie. 
Organizatorul licitatiei  are dreptul sa descalifice orice participant care nu indeplineste, 

conditiile solicitate prin documentatia de licitatie. 
 
CAP.III. PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI CU STRIGARE  
Pentru desfasurarea procedurii de concesiune prin licitatiei cu strigare este obligatorie 

participarea a cel putin 2 ofertanti, in caz contrar comisia va negocia direct cu ofertantul inscris la 
licitatie. 

La data stabilita în anuntul publicitar, la sediul organizatorului vor fi prezenti membrii 
comisiei de licitatie si ofertantii inscrisi, prin reprezentanti desemnati pe baza de imputernicire 
scrisa. 

Accesul la licitatie se va face pe baza actului de identitate.  
Deschiderea licitatiei, o va face Presedintele comisiei de licitatie care va anunta numarul 

ofertantilor inscrisi.  
Comisia va analiza continutul plicurilor si va consemna rezultatul verificarii documentelor 

solicitate de organizator intr-un Proces-Verbal, apoi va  trece la licitatia propriu-zisa, pornind de la 
redeventa minima de incepere a licitaţiei pe lot prevazuta in tabelul anexat, respectand pasul de 
strigare stabilit de comisie.  

Comisia de licitatie va adjudeca ofertantul care ofera redeventa cea mai mare.  
In cazul in care se inscriu sau participa mai putin de 2(doi) ofertanti sau daca din participanti 

au intrunit conditiile solicitate prin documentatie mai putin de 2(doi) ofertanti, se va recurge la 
procedura de negociere directa. 

Concendentul va negocia (in crestere) cu ofertantul eligibil pornind de la redeventa minima. 
Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat de membrii comisiei şi de participantii la 

licitatie/negociere si va fi înmânat in copie ofertantilor prezenti. 
Dupa finalizarea sedintei de licitatie sau negociere, in baza documentelor incheiate, se va trece 

la intocmirea contractul de concesiune intre Consiliul Local Tulcea, prin DIAP Tulcea si 
adjudecatar, cu respectarea ofertei adjudecate. 

 
 



Redeventa concesiunii terenului va fi oferta pe care comisia de evaluare o va adjudeca cu 
ocazia licitaţiei sau negocierii directe si va fi indexata anual cu indicii de inflatie, numai dupa 
finalizarea lucrarilor de infrastructura din zona (drumuri, retele de utilitati). 

În termen de 3 ( trei) zile calendaristice de la primirea Procesului verbal de adjudecare, 
ofertantii pot face contestatii, care se vor solutiona în termen de 5 (cinci) zile calendaristice. 

 
CAP.V. GARANTII-PRECIZARI: 
Ofertantilor necastigatori cat si celor exclusi (respinsi) de la licitaţie (intrucat nu au indeplinit 

conditiile de participare) li se restituie garantia de participare la licitatie, in termen de 7 zile de la 
desemnarea castigatorului. 

Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele situatii: 
-in cazul revocarii ofertei de catre ofertant, inainte sau dupa adjudecare; 
-in cazul neprezentarii adjudecatarului la data mentionata de organizator pentru incheierea 

contractului de concesiune; ofertantul castigator care nu a incheiat contractul, va plati in aceasta 
situatie celorlalti ofertanti necastigatori taxa de participare la licitatie;    

-in cazul excluderii ofertantului de la licitatie, ca urmare a depistarii acestuia ca participant la 
o intelegere cu alti ofertanti pentru influentarea rezultatului licitatiei in scopul obtinerii unei 
redevente mai mici. 

In baza documentelor licitaţiei/negocierii si a Procesului verbal de adjudecare intocmit de 
comisia de evaluare a ofertelor, concedentul va încheia contractul de concesiune, cu respectarea 
ofertei adjudecate si a clauzelor prevăzute în caietul de sarcini. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 



 
 


