
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                                      Avizat                                    

JUDEŢUL ARAD                    

                                                               Secretar  

PROIECT 

                                                H O T Ă R Â R E A   NR.   
Din data de ______________ 

cu privire la aprobarea  vânz riiă prin licita ie public  a terenurilor înscrise în  CF. nr. 
303886 Livada, nr cad 530/308 înăsuprafa ădeă1000 mp,  

CF. nr. 300678- Livada, nr cad 300678  înăsuprafa ădeă1.034 mp, CF. nr. 302622- 
Livada, nr cad 302622 înăsuprafa ădeă1.059 mp,  

 
 
ConsiliulălocalăalăcomuneiăLivada,jude ulăArad 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului 
- raportul de specialitate 
- raportulădeăevaluareănr.ă952/3ăiunieă2016,ăraportăîntocmitădeăc treăS.C.ăJustă

Eval S.R.L. prin evaluator autorizat Bojan Nicolae Emanoil 
- prevederile art. 555 alin. 1 Cod  Civ.  
- prevederileăart.36ăalină5ăălit.ăbădinăLegeaănr.215ă/ă2001ăărepublicat ăaă

administra ieiăpubliceălocale 
Înătemeiulăart.45ădinăLegeaănr.215ă/ă2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Artă1.ăSeăaprob ăvânzareaăprinălicita ieăpublic ădeschis ăaăterenurilorăînscriseăînăă 

-   CF. nr. 303886 Livada, nr cad 530/308 înăsuprafa  de 1000 mp,  
-   CF. nr. 300678- Livada, nr cad 300678  înăsuprafa ădeă1.034 mp, 
-   CF. nr. 302622- Livada, nr cad 302622ăînăsuprafa ădeă1.059 mp,  

Art.2.ă ă ă Seă aprob ă ă instruc iunileă pentruă ofertan iă şiă caietulă deă sarciniă privindă vânzareaă
terenurilor maiăsusămen ionate  . 
 Art.3.ăăPre ulădeăpornireăalălicita ieiăesteădeă10 euro/mp. Plus TVA 20% iar plata  se va 
efectuaă înă douaă tranşeă respectivă :ă avansă deă 40șă înă momentulă semn riiă contractuluiă deă
vânzareăcump rareăiarădiferen aădeă60șăînătermenădeă6 luni de la încheierea contractului. 
Art.4.ă Cuă organizareaă licita ieiă şiă semnareaă contractuluiă seă împuterniceşteă primarulă
comunei Livada. 

Seăcomunic ăcu: 
- Institu iaăPrefectuluiăJude uluiăAradă 
   
       

Inițiatorădeăproiectăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                Contrasemneaz ăăăă 
     Primar                                                                                          secretar                                                                 
Bimbo Iosif                               R c nelăIonelaăNadiaă  
 
 
 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-
SOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIă

PUBLICăŞIăPRIVATăALăCOMUNEI,ăAGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE 
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER  

 
 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 
 

cuăprivireălaăaprobareaăăvânz riiăăprinălicita ieăpublic ăaăterenurilorăînscriseăînăă
CF.ănr.ă303886ăLivada,ănrăcadă530/308ăînăsuprafa ădeă1000ămp,ă 

CF. nr. 300678- Livada,ănrăcadă300678ăăînăsuprafa ădeă1.034ămp,ăCF.ănr.ă
302622- Livada,ănrăcadă302622ăînăsuprafa ădeă1.059ămp,ă 

 

Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i: 
dl. ERB MșLșTON –pre edinte de comisie   
dna.FLORșNCU A ALEXANDRșNA –secretar  
dl. TĂR AN NELU –membru 
dl. TEF DORșN –MARIUS – membru 
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  
dl.PĂșU AN NșCU-SIMION – membru  
dl.AUREL BĂLA  -membru 
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 
S-aă dezb tută proiectulă deă hot râreă cuă privireă laă aprobareaă ă vânz riiă ă prină
licita ieă public ă aă terenurilor înscrise în  CF. nr. 303886 Livada, nr cad 
530/308ăînăsuprafa ădeă1000ămp,ăCF.ănr.ă300678- Livada, nr cad 300678  în 
suprafa ădeă1.034ămp,ăCF.ănr.ă302622- Livada,ănrăcadă302622ăînăsuprafa ă
de 1.059 mp, hot râreăcareăseăavizeaz _______________________. 

 
 

 Preşedinte Secretar 
erbăMilitonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăFlorincuțaăAlexandrinaăă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

INSTRUC IUNI PENTRU OFERTAN I 
 
 

Privindălicita iaăpublic ăpentruăvânzareaă 
terenului din comuna Livada înscris în CF nr.___________________ nr. cad 

______________ăînăsuprafa ădeă____________ămpă 
 
 

 
Ofertan iiă interesa iă s ă participeă laă licita iaă public ă ă deschis ă cuă

strigare pentru vânzarea terenului comuna Livada înscris în CF 
nr.____________ nr. cad __________ în suprafa ă deă ________ă mpă ,ă voră
depuneălaăsediulăPrim rieiăcomuneiăLivadaă,ăsituat ăînăLivadaănr.ă355ă,ăjud.ă
Aradă ,ă înăperioadaăanun at ăop iuneaăpentruă terenulănominalizată înă anun ulă
publicată înă presaă ,ă careă urmeaz ă aă fiă supusă licita ieiă publiceă înă vedereaă
vânz rii. 
 
I.ăCONDI II: 
1.1ăLaă licita ieă seăpotă înscrieăpersoaneă fiziceă româneă sauăpersoaneă juridiceă
române. 
1.2.ăOfertantulăvaădepuneăoăcerereădeă înscriereă şiădovadaăachit riiă taxeiădeă
participareălaălicita ieăînăvaloareădeă50ăRONăpân ălaădataădeă_____________ 
ora 14,00.  
1.3ăDovadaădepuneriiăgaran ieiădeăparticipareălaălicita ieăînăvaloareădeă5000ă
RON. 
1.4ăDovadaăcump r riiăCaietuluiădeăsarciniăînăsum ădeă150ăRON. 
1.5.ăTaxaădeăparticipareălaălicita ieăaăfostăstabilit ăînăsum ădeă50ăRON.ă 
1.6ă Documenteleă careă s  ateste identitatea persoanei fizice , respectiv 
statutulă deă persoan ă juridic ă român ă şiă sediulă firmeiă (ă certificată deă
înregistrare de la ORC). 
 

II. PREZENTAREA OFERTELOR: 
 Licita iaăvaăaveaălocălaădataă,ăoraăşiăsediulămen ionatăînăanun ulăpublicată
înă pres ă undeă ofertan iiă sauă reprezentan iiă acestoraă cuă mandată deă
reprezentareă(ăprocur ăspecial ăautentificat )ăvorăparticipaălaălicita iaăpublic ă
deschis ăcuăstrigare.ă 



 Ofertan iiă careă nuă depună toateă documenteleă men ionateă 1.1-1.5 vor fi 
excluşiădeălaălicita ie. 

 
III. GARAN II: 
3.1ăÎnăvedereaăparticip riiălaălicita ieă,ăofertan iiăsuntăobliga iăs ădepun ălaă
organizatorătaxeleăreprezentândăcontravaloareaăCaietuluiădeădocumenteăşiă
garan iaădeăparticipareălaălicita ieă 
3.2ă Ofertan iloră necâştig toriă liă seă restituieă garan iaă de participare în 
termenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataăadjudec riiăofertei. 
3.3ăGaran iaădeăparticipareălaălicita ieăseăpierdeăînăurm toareleăcazuri: 
 a)ă dac ă ofertantulă îşiă retrageă ofertaă înă termenulă deă valabilitateă aă
acesteia.  
 b) în cazul ofertantuluiă câştig toră dac ă acestaă nuă seă prezint ă laă dataă
prev zut ă deă comisiaă deă licita iiă ,ă pentruă perfectareaă contractuluiă deă
vânzareăcump rareăsubăsemn tur ăprivat . 
 c)ăînăcazulăexcluderiiădeălaălicita ieădeăc treăcomisiaădeălicita ie. 
3.4ă Garan iaă deă participareă laă licita ieă şiă contravaloareaă Caietuluiă deă
documenteăseăvorădepuneălaăcasieriaăPrim rieiăcomuneiăLivadaă. 
 
IV. FINALIZAREAăLICITA IEI 
4.1ăPeăbazaărezultatuluiălicita ieiă,ăcomisiaădeălicita ieăvaăîntocmiăprocesulă
verbală deă adjudecareă ,ă dup ă careă ă seă vaă încheia contractul de vânzare 
cump rareă întreă vânz toră Consiliulă locală ală comuneiă Livadaă şiă
cump r torulă–câştig torăconfirmatăalălicita ieiă.ăCâştig torulăconfirmatăseă
vaăprezentaăînătermenădeă30ădeăzileădeălaăcomunicareaăadjudec riiăpentruă
încheierea contractuluiădeăvânzareăcump rareăceăareăcaăobiectăparcelaădeă
terenăadjudecat ăşiăvaăachitaăînl untrulăacestuiătermenă40șădinăvaloareaă
contractuluiă deă vânzareă cump rareă .ă Diferen aă deă 60șă dină valoareaă
contractuluiăvaăfiăachitat ăintegralăsauăînărateăfixeăînătermen de 6 luni de 
zileă deă laă perfectareaă contractuluiă deă vânzareă cump rareă .ă Garan iaă deă
5000ăRONăseăconstituieăavansălaăcâştig torăşiăvaăfiătransformat ăconformă
cursuluiăBNRădinăziuaălicita iei.ăăăÎnăcazulăînăcareăînătermenădeă6ăluniădeă
la data încheierii contractuluiă deă vânzareă cump rareă nuă s-a achitat 
valoareaă integral ă aă contractuluiă ,ă contractulă seă vaă reziliaă deă dreptă f r ă
punereă înă întârziereă ,ă cump r torulă pierzândă sumaă deă baniă pl tit ă
Consiliului local Livada. 
4.2ă Seă vaă comunicaă celorlal iă ofertan iă necâştig toriă dataă laă careă seă
prezint ăpentruăridicareaăgaran iilorădeăparticipare. 
4.3ăLicita iaăvaăaveaălocădac ăparticip ăminimădoiăofertan iă,ăiarăînăcazulă
înă careă aceast ă condi ieă nuă eă îndeplinit ă ă raportată laă fiecareă parcel ă înă
parte,ăseăvaăsus ineăoănou ălicita ieădup ăpublicareaăaltuiăanun ăînăpres . 



4.4ăDac ăşiădeăaceast ădat ăseăprezint ăunăsingurăofertantăşiăacestaăaccept ă
condi iileădinădocumenteleădeălicita ieăprivindăpre ulăşiăcelelalteăobliga iiă,ă
acestaăesteădeclaratăcâştig tor.ă 
4.5 Comisia deălicita ieăseăoblig ăs :ă 
  - transmit ă spreă solu ionareă comisieiă deă solu ionareaă aă
contesta ieiă ,ă careă laă rândulă eiă solu ioneaz ă contesta iileă înă termenă deă 7ă
zile de la primire  
  - comisiaădeăsolu ionareăaăcontesta iilorăpoateăanulaălicita iaăînă
cazul înă careă contesta iaă esteă fondat ă ,ă raportată laă fiecareă parcel ă undeă
licita iaăaăfostăcontestat ă.ă 
 
 
 
PRIMAR                                                                             SECRETAR  
Bimbo Iosif                                                             R c nelăIonelaăNadiaă  
 
 
 
 
     
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI  

 
Privindălicita iaăpublic ăpentruăvânzareaăterenuluiădinăintravilanulă

localit iiăLivada înscris în CF nr._____________ nr.cad __________ în 
suprafa ădeă__________ăămp,ă 

 
 
I. OBIECTULăVÂNZ RII: 

 Terenulă supusă licita ieiă esteă înă suprafa ă deă __________ă mpă .ă Condi iaă
vânz riiăesteădeărealizareăpeăacestaăaăuneiăcaseădeălocuităconformăPUZăăă. 
 Terenulăînăsuprafa ădeăă________ămpă,ăînscrisăînăCFănr._________ăcadă
___________ă ală localit iiă Livadaă esteă proprietateaă comuneiă Livadaă iară înă
conformitateăcuăHCLă13/26.02.2006ăăareădestina ieădeăzon ăpentruălocuin eă. 

 
II. CARACTERISTICILEăINVESTI IEIă 

 Dup ă ob inerea titlului de proprietate asupra terenului se va solicita un 
nou certificat de urbanism. 
 Înă proiectareaă construc ieiă seă voră respectaă documenta iileă deă urbanismă
aprobate, prevederile Legii 50/1991- republicat ă ă privindă autorizareaă
execut riiă construc iiloră şiă uneleăm suriă pentruă realizareaă locuin eloră şiă aleă
Legiiă nr.ă 453/2001ă pentruă modificareaă şiă completareaă Legiiă 50/1991ă ,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă ,ă precumă şiă prevederileă Legiiă nr.ă
10/1995ăcuăprivireă laăcriteriileădeăperforman ăcalitativ ăaleăconstruc iiloră .ă
Cl dirileă voră fiă înă regimă ă maximă P+1+Mă ,ă func iunileă propuseă aleă
construc iiloră voră fiă dină categoriaă locuin eă .ă Nuă seă admită func iuniă careă
contravină prevederiloră cuprinseă înă PUGă decâtă cuă aprobareaă Prim rieiă
comunei Livada. Procentulă deă ocupareă aă terenuluiă peă solă cuă construc iaă
locuin eiă seă vaă stabiliă prină certificatulă deă urbanismă .ă Seă admită şiă subsoluriă
par ialeăsauătotaleă .ăregimulădeăaliniereăalăviitoarelorăcl diriăvaă ineăcontădeă
dezvoltareaăviitoareăaăzoneiăpropuse.ăCl dirile vorăfiărealizateălaădistan aădeă
4-10ă mă retraseă deă laă frontulă stradală .ă Termenulă deă începereă aă execu ieiă
lucr rilorăvaăfiădeă12ăluniălaădobândireaăterenului.ăăFinalizareaăconstruc ieiăseă
faceă înăconformitateăcuăautoriza iaădeăconstruireăcareăseăvaăeliberaădeăc treă
Prim riaăcomuneiăLivada.ă ăCump r torulăareăobliga iaădeăaădepuneăcuă titluă
deă garan ieă sumaă deă 5000ă RONă şiă s ă achiteă contravaloareaă caietuluiă deă



sarciniăînăsum ădeă150ăRONăprecumăşiătaxaădeăparticipareălaălicita ieăînăsum ă
de 50 RON. 
 Ad postulădeăap rareăcivil ăseăvaăprevedeaăconformănormelorăînăvigoareă
şiăvaăfiăavizatădeăInspectoratulăpentruăSitua iiădeăUrgen . 
 Scoaterea din circuitul agricol al terenului cade în sarcina 
cump r torului.ă 
 Lucr rileă deă proiectareă şiă realizareă aă construc ieiă voră fiă suportate de 
cump r tor. 

 
III. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITAR ăAăZONEI 

 Laă limitaă zoneiă undeă esteă situată terenulă seă g sescă re eleleă electrice,ă ap ă
potabil ,ăătelefonă,ăcabluătv. 
  Utilit ileăstradaleă:ădrumulădeăacces,ăapaăpotabil ăşiăcurentulăelectricăvoră
fi suportateădeăc treăvânz toră 

 
IVă.ăUTILIT IăÎNăSARCINAăCUMP R TORULUIă 
4.1ă Cadeă înă sarcinaă cump r toruluiă terenuluiă proiectareaă şiă realizareaăă
accesuluiă laă utilit ileă apar in toareă domeniuluiă public,ă precumă ă şiă
autorizareaă şiă realizareaă tuturoră racorduriloră laă re eleă sauă deviereaă
acestoraădac ăesteăcazul. 
4.2ăOb inereaăavizelorănecesareăcadeăînăsarcinaăcump r torului. 
4.3ă Înă cazulă unoră utilit iă majoreă seă voră p straă distan eleă deă protec ieă
impuseă deă normativeleă deă specialitateă şiă dreptulă deă servituteă ală
de in toruluiăutilit ilorăpentruăaccesulălaăacestea.ăă 
 
 V. ELEMENTE DE DREPT  
5.1ăPre ulădeăpornireălaălicita ieăpentruăvânzareaăterenuluiăesteădeă10 euro 
plus TVA 20șă/mpă,ărespectivăpre ulătotalădeă_____________ăăeuro. 
5.2ăPre ulăpoateăfiămajoratăînătimpulălicita ieiăprinăstrigare. 
5.3ăPasulădeălicita ieăesteădeăminimă0,5ăeuro/mp 
5.4ăPre ulădeăadjudecareăseăvaăachitaăastfel: 
 - 40șă dină valoareaă terenuluiă pân ă laă dataă semn riiă contractuluiă deă
vânzareăcump rareăînămaximă30ădeăzileădeălaăcomunicareaăadjudec rii.ă 
 - diferen aădeăă60șăăseăvaăachitaăînăintegralăsauăînărateăfixeăînătermenă
deă 6ă luniă deă laă semnareaă contractuluiă deă vânzareă cump rareă ,ă laă cursulă
comunicatădeăBNRădinăziuaăpl ii. 
În cazul în care în termen de 6 luni de la semnarea contractului , 
cump r torul  nu a achitat integral contravaloarea contractului , Consiliul 
locală Livadaă îşiă rezerv ă dreptulă deă aă reziliaă unilaterală contractulă deă
vânzareăcump rareăf r ăaăfiănevoieăinterven iaăinstan eiădeăjudecat ,ăf r ă



punereaăînăîntârziereăaăcump r toruluiăşiăf r ărestituireaăsumelorăachitateă
deăcump r torăînăbazaăcontractului. 
 
VIă.ăOBLIGA IILEăVÎNZ TORULUI 
6.1ăVânz torulăseăoblig ăs ăpredeaăterenulăliberădeăoriceăsarcini. 
6.2ă Lucr rileă deă sistematizareă ulterioar ă aă zoneiă nuă voră afectaă terenulă
vândut. 
6.3ă S ă asigureă prină autoriz rileă ulterioareă aspectulă arhitecturală ală zoneiă
învecinateă câtă şiă prevederileă legisla ieiă înă vigoareă privindă protec iaă
mediului . 
6.4 Termenul de emitere al certificatului de urbanism este de  30 de zile 
lucr toareădeălaăpredareaădocumenta iilorătehniceăcomplete. 
 
VII.ăOBLIGA IILEăCUMP R TORULUIăă 
7.1ă Cump r torulă areă obliga iaă deă aă respectaă termeneleă maximaleă
prev zuteă înăprezentulă caietădeă sarciniă ,ăprivindă realizareaă construc ieiă ,ă
precumăşiădestina iaăacesteiaă ,ă implicităachitareaăpre ului contractului în 
termeneleăprev zuteă. 
7.2ă Cheltuielileă pentruă publicitateaă imobiliar ă privindă vânzareaă
cump rareaă terenuluiă suntă înă sarcinaă cump r toruluiă ,ă precumă şiă
cheltuielile aferente punerii în posesie. 
7.3ăLaăîntocmireaădocumenta iilorătehniceăprivindăautorizareaăşiăexecu iaă
construc ieiăprecumăşiălaăracordareaăre elelorădeăutilit iăcump r torulăareă
obliga iaărespect riiălegisla ieiăînăvigoare. 
 
VIII.ăFOR AăMAJOR ăă 
8.1ă For aă major ă exonereaz ă p r ileă deă r spundereă înă ceeaă ceă priveşteă
îndeplinireaătotal ăsauăpar ial ăaăobliga iilorăceăleărevină,ăcuămen iuneaăc ,ă
prină for ă major ă seă în elegeă oriceă evenimentă independentă deă voin aă
p r iloră ,ă imprevizibilă şiă inevitabilă ,ă careă s ă împiediceă p r ileă s -şiăă
executeăintegralăsauăpar ialăobliga iile. 
8.2 Apari iaăşiăîncetareaăcazuluiădeăfor aămajor ăseăvaăcomunicaăceleilalteă
p r iă înă termenă deă 5ă zileă prină telefonă ,ă faxă ,ă urmată deă scrisoareă
recomandat ă cuă men iuneaă constat riiă evenimenteloră deă acestă genă deă
c treăorganeleăcompetenteă. 
8.3ăÎnăcazădeăfor ămajor ăcertificat ăşiăconstatat ăînăcondi iileădeămaiăsusăă
executareaă obliga iiloră p r iloră seă decaleaz ă înă consecin ă ă cuă perioadaă
corespunz toareă acesteiaă ,ă cuă men iuneaă c ă niciă unaă dină p r iă nuă vaă
pretindeă penalit iă sauă desp gubiriă pentruă întârzieriă înă executarea 
contractului.ăParteaăcareănuăaăîndeplinităobliga iaăcomunic riiăvaăsuportaă



irevocabilă consecin eleă cazuluiă deă for ă major ă câtă şiă aleă neîndepliniriiă
tuturorăcelorlalteăobliga ii. 
                           
IX. CONTROLUL  
9.1 Controlul general al respect riiă deă c treă cump r toră aă obliga iiloră
prev zuteăînăcaietulădeăsarciniăşiăceleăprev zuteăînăcontractulădeăvânzareă
cump rareă seă voră efectuaă deă c treă Prim riaă comuneiă Livadaă prină
împuternici iiăs i. 
 
X.ăSOLU IONAREAăLITIGIILORă 
10.  Litigiile de orice felă ap ruteă întreă p r ileă contractanteă suntă deă
competen aăinstan elorăjudec toreştiădinăArad. 
 
XI.ăDISPOZI IIăFINALEă 
11.1 Drepturileăşiăobliga iileăp r ilorăseăstabilescăprinăcontractulăde 
vânzare-cump rareă. 
11.2 Prim riaăcomuneiăLivadaăareădreptulăcaă,ăprinăîmputernici iiăs iăs  
urm reasc ămersulălucr rilorădeăconstruc ieăînăvedereaăasigur riiăcalit iiă
şiă stabilit iiă construc ieiă şiă încadrareaă înă termeneleă deă începereă aă
lucr rilorăşiădeăfinalizareăstabiliteăprinăautoriza iaădeăconstruire.ă 

 
      Obliga iile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare –
cumpărare.  
 
 
Primar                                                                      Secretar deăcomun ă  
Bimbo Iosif                                                          R c nelăIonelaăNadiaă  
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expunere de motive 
          
 
               Avandăinăvedereăimportan aădezvolt riiăcomuneiăLivadaăăprecum si 
posibilitatea vânzarii unor suprafete de teren aflate în   proprietatea comunei, 
terenuriăceăsuntăprev zuteăînăPUZăcaăşiă loturiăpentruăconstruireădeălocuin eă
consider oportun  vanzarea terenurilor înscrise în   CF. nr. 303886 Livada, nr 
cadă 530/308ă înă suprafa ă deă 1000ă mp,ă CF.ă nr.ă 300678- Livada, nr cad 
300678ăăînăsuprafa ădeă1.034ămp,ăCF.ănr.ă302622- Livada, nr cad 302622 în 
suprafa ă deă 1.059ă mp.ă Conformă proiectuluiă deă hot râreă prețulă deă pornireă
esteădeă10ăeuro/ămpă iă esteă ăprețulă ă stabilită prină ă raportulădeă evaluareă ,ă iară
pasulălaălicitațieăesteădeă0,5ăeuro.ă 
 
 
 
 

                                                   PRIMAR, 
 
                                                       Bimbo Iosif  
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