
nRTMARTA ciruorgrr, JuDETUL oiMaovrTl
Strada principald,CiruOf gff -VALE
Tef /Fax: OZ4S I 24Or23 ROMANIA

e-mail: candesti dambovita@vahoo.com
CONSILIUT LOCAL

PROCE5 VERBAL
AL Sedinfei publice ordinord o Consiliului Locol ql Comunei Cindegti din

mondotul 2OtZ-ZOt6

Primarul Comunei CindeSti a convocat membrii consiliului local
comunal Cindegti in Sedin!5 extraordinard a Consiliului Local al Comunei
Cindegti ai mandatului 2Ot2'2O16, la sediul sdu, sit_qat in satut Ctngegti- Vale,
la data de 13 FEBRUARTE 2015, de la ora L4so h ora lg oo'r-7-'

Lista de prezenti:

- doamna CONSTANTINESCU IMNA ;

consilieri locali prezenli (10) din totalul de lO consilieri ce
formeazi consiliul local comunal Cindegti:

1. CRISTEA MARIUS
2. PANAIT TOMA
3. MANEA VICTOR
4. CIOBANU GHEORGHE
5. HUIU TOMA

6. CONSTANTINESCU
IRINA

7. VOICA CONSTANTIN
8. GHEORMAN TIBERIU
9. STAN OTILIA

Absenteazb nemotivat domnul consilier sAFTA LUDovIc) demnitari de nivel local:
- doamna Jr. GE)RGETA popAprimarul comunei, p.s.D.;
- domnul CRISTEA MARI|JS, viceprimarul comunei, consilier local, p.S.D.

F secretarul comunei:
. doamna GABRIEU PAMSCHIVA.

oporotul de speciolitote ol primorului comu nei,prezeHfi ?n gedinfd :

* domnul 4AVELESC{I
compartimentului financiar
comunei Cindegti ;

GABRIEL REFERENT . contabir in cadrur
contabil,al aparatului de specialitate al primarului

"" 
doamna MOCANU ELENA-IULIA CONSILIER-asistent social in cadrulcompartimentului financiar contabil,al aparatului de specialitate al primaiulul
comunei Cindegti ;* doamna amouTA PETRUTA-FEVRONIA - consilier cu atribulii in domeniulachizitiilor, in cadrul compartimentului achizilii publice ,al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gndegti ;* domnul DINA ADRIAN - CONSILIER cu atribulii de urbanism gi pregedinte alcomisiei locale de inventariere ?n cadrul compartimentului urbanism j cadastru
mediu 9i S.V.S.U. al aparatului de specialitate al primarului comunei Cindegti ;
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{. invitati in gedinti : NU SUNT INVITATI .

Doamna GABRIEU PARASCHIVA - secretarul comunei, informeazd cb
primarul comunei Cindegti, prin Dispozitia nr. 261O6.O2.2OL5, convoacd in
gedinti ordinard Consiliul Local al Comunei Cindegti astdzi, 13 FEBRUARIE 20L5,
ora L4 uo, la sediul sbu, situat in comuna Cindegti Dispozilia cuprinzdnd
propunerile de ordine de zi, data, ora gi locul desfSgurbrii a fost comunicat5 in
termen doamnelor gi domnilor consilieri, invitatilor, Institutiei Prefectului gi

Consiliului Judetean D6mbovita, afigatS in locurile speciale de afigaj .

Doamna GABRIEU PARASCHIVA roagd pe doamna GEORGETA POPA ,
primarul comunei , cd ?n conformitate cu dispozitiile art. 43 din Legea
administratiei publice locale nr. 2t51200t, republicat5, cu modificSrile 9i
completbrile ulterioare care prevede c5: ,,Ordinea de zi a gedinlelor se aprobd de
Consiliu la propunerea celui care ... a cerut intrunirea Consiliului", sd supund spre
aprobare ordinea de zi.

Doamna GEORGETA POPA primarul comunei propune, urmStoarea
ordine de zi:

1. Privind olegerea unui nou pregedinle de gedinfd , pentru o perioodd de
trei luni- MARTIE , APRILIE 9I MAI - 2Ot5 .

2. Privind oproboreo bugetului locol de venituri gi cheltuieli , ol comunei
C?ndegti,pentru onul ?OL5 :

3. Privind oproboreo contului deincheiere o exerciliului bugetor ol onului
2Ot4- Cdndegti, judeful Ddmbovifo ;

4. Privind oproboreo plonului de ocliuni sou de lucrdri de interes locol
pentru persoanele apte de muncd, din fomiliile beneficiare de venit minim
garontot - pentru onul 2015;

5. Privind oproboreo pldfii cotizaliei af erenle onului 20t5 , cdtre Grupul de
Acfiune Locold Voleo folomifei;
Proiect de hotdrdre privind oproboreo Convenfiei de coloborare ?ntre
Consiliul locol ol comunet findegti gi Societoteo Nolionold de Cruce Rogie
din Rom6nio, f iliolo Ddmbovifa.
Proiect de hotdrdre privind oproboreo orgonizdrii evenimentului ,,Nunto
de Aur" ?n 2Ot5 prin ocordoreo unor premii 5i diplom e de fidelitote

6.

7.

fomiliilor din comuno C?ndegti core oniverseaza 50 de
nedntre'ruptd,precum - gi oproboreo fondul necesa?

onr

de
de cdsdtorie
premiere o

8.

9.

cuplurilor .

Proiect de hotdrdre privind oproboreo STATUTULUI COMUNEI
ciruUe$TT, judeful D?mbovifo.
Proiect de hotdrdre privind aproboreo PLANULUI DE ANALIZA sr
ACOPERIRE A RISCURILOR, lo nivelul comunei Cindegti .
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tO. Cereri Diverse .

Doamna GABRIEU PARASCHIVA multumegte gi consultS Consiliul Local
dacb mai sunt gi alte probleme urgente de inscris la ordinea de zi, bineTnleles
dacd sunt indeplinite cerintele legii, respectiv art. 44 din Legea administraliei
publice locale nr.21512001, republicat5, cu modific5rile si completdrile ulterioare
adicb dacd existd raportul compartimentului de resort gi raportul comisiei de
specialitate pentru problema /problemele urgente .

Doamna primar solicitd membrilor Consiliului Local Comunal Cindegti
conform Alt. 43. (1) Suplimentarea ordinii de zi care se poate face numai
pentru probleme urgentq care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si
numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti , a urmdtorului punct,
proiect de hot5r6re :

I.Proiecf de hofdrdre przvarzd desemnsrea unui reprezentont ol Consiliului
locol ol comunei findegti, judeful Ddmboviloin Comisia penfru evaluarea si
asigurarea califdtii in unitdlile de invdldmdnt ol Scolii Gimnaziale cu
clasele r-Vrrr" Motei Gr. VlddesntJ" comuno Cindegti, judeful D?mbovifo .

Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi modificatb este supusb la vot gi

aprobatb cu 09 voturi ,,pentru", din totat6tea posibile .

Se supune spre aprobare, in temeiul art. 42 alin. (6) din Legea
administratiei publice locale nr. 2I512001, republicatS, cu modificSrile 9i
completdrile ulterioare, procesul-verbal al gedintei anterioare care a fost afigat gi
publicat pe pagina web a primdriei.

Nefiind obiectii sau contestatii, procesul-verbal este supus la vot gi aprobat
cu 09 voturi ,,pentru".

Doamna pre expregedinte de gedint5 CRISTEA MARIUS propune sb se
intre in ordinea de zi,punctul 1 ffire*wnt dw, Ws?&r&ve pw|viwd alegerea unui
nou pregedinte de gedinti pentru conducerea lucririlor gedinfelor
Consiliului Local comunal Cindegti, pentru o perioadd de trei luni ,
respectiv - MARTIE ,APRILIE 9i MAI - 2015 gi db cuvdntul doamnei POPA
GEORGEIA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdrdre, al cdrui
initiator este gi tcjtodat5 roagb pe domnii consilieri sE vin5 cu propuneri pentru
funtia de presedinte de gedintS pentru urmdtoarele 3 luni .

Ia cuv6ntul doamna consilier STAN OTILIA - care propune pentru funclia
de pregedinte de gedintd pe d-ul. Consilier GHEORMAN TIBERIU.

Iar domnul consilier CIOBANU GHEORGHE, propune pentru acest5 functie
de pregedinte de gedintb pe domnul consilier HUIU TOMA

Se supune la vot propunerea doamnei STAN OTILIA gi acest5 propunere
se aprobb cu 2 voturi pentru, in persoana domnilor consilieri STAN OTILIA gi

GHEORMAN TIBERIU gi 7 voturi contra .
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Se supune la vot propunerea domnului CIOBANU GHEORGHE gi acestb
propunere se aprob5 cu pentruT voturi pentru ,cu2 voturi abtinere in persoana
domnilor consilieri STAN OTILIA gi GHEORMAN TIBERIU .

Supus votului proiectul de hotdrdredevine H.C.L.
In unonimitote oprobot Pentru: - 07 voturi

nr.t4/13 .O2.2Ot5

Abfineri:- 02 voturi ,in persoana domnilor
consilier STAN OTILIA gi respectiv GHEORMAN TIBERIU.

impotriva OO

Doamna pregedintd de gedinfd proferso CONSTANTINESCU IRINA
propune sd se intre in ordinea de zi,punctul 2 Frsi*rf de t'z*t&rdr* privin#
aprobarea BUGETULUI LOAL pentru - 2015 gi dA cuv6ntul doamnei POPA
GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdrdre, al cdrui
initiator este gi totodat5 roagb pe domnii consilieri sb se inscrie la cuv6nt dup5
ce se va prezenta materialele prezentului punct .

ATC Cuv6NtuI dOMNuI PAVELESCU GABRIEL _ REFERENT CONTABIL in
cadrul compartimentului financiar contabil,al aparatului de specialitate al
primarului comunei Cindegti pentru a prezenta raportul intocmit la acest punct al
oridinei de zi

Domnii consilieri, sunt rugati sb vinb cu propuneri gi amendamente , dacd
doresc pentru completarea proiectului de hotdrdre de la acest punct al ordinei de
zi

Domnul Gheorman Tiberiu propune s5 se includb ln buget gi continuarea
lucr5rilor la reteual de alimentare cu apA a satului Cindegti Vale,Srivind
inlocuirea conductelor vechi .

Doamna primar GEORGETA POPA spune cd , acestd actine de reabilitare
a retelei de alimentare cu ap5 a satului Cindegti - Vale este prinsb in lista
lucrdrilor care se vor executa pe Ordonanta 85- fonduri guvernamentale.

Nemaifiind alte discutii, amendamente gi complet5ri la proiectul de
hotdrSre initiat ,acesta se supune votului consiliului local comunal , in forma
initialb prezentatd .

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA -"pregedinte de gedintS:

Supus votului proiectul de hotdriredevine H.C.L. nr.15/t3.O?.2015
In unonimitote oprobot Pentru: - 09 voturi

- Abfineri: 00
- impotrivo OO

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedintd
propune sE treacd la dezbaterea urmdtoarelor puncte ale ordinei de zi,anume
puncrut 3 Proiect de hotbrdre privind aprobarea ttrtCnrIERII EXERCITIULUI
BUGETAR, pentru anul - 2014 gi o invitd pe doamna POPA GEORGETA, primarul
comunei pentru a prezenta proiectul de hot5r6re, al cdrui initiator este gi

totodatb roag5 pe domnii consilieri sH vind cu propuneri gi amendamente , dacb
4
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doresc pentru completarea proiectului de hotdr6re de la acest punct al ordinei
de zi

ArC CUVSNIuI dOmnu| PAVELESCU GABRIEL - REFERENT CONTABIL in
cadrul compartimentului financiar contabil,al aparatului de specialitate al
primarului comunei Cindegti pentru a prezenta raportul intocmit la acest punct al
oridinei de zi

Nu sunt discutii.
Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedinfd:
supus votului proiectul de hotdrdredevine H.c.L. nr.l 6/t3.o?.zoto
In unonimitote aprobot Pentru: - 09 voturi

- Abf ineri: OO

- impotrivo OO

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedin!5
propune sd treacd la dezbaterea urmbtorului punct al ordinei de zi,anume
puncrul 4 Proiect de hotSrdre privind aprobareo plonului de ocliuni sou de
lucrdri de interes locol pentru persoonele opte de munc6, din fomiliile
beneficiarede venit minim gorontot - pentru onul 2015 gi o invitb pe doamna
POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotdr6re, al
cbrui initiator este gi totodatd roagb pe domnii consilieri sd vind cu propuneri gi
amendamente , dacd doresc pentru completarea proiectului de hotdr6re de la
acest punct al ordinei de zi

Are cuv6ntul doamna MOANU ELENA-IIJLIA - CONSILIER -asistent social
in cadrul compartimentului asisten!5 socialS,al aparatului de specialitate al
primarului comunei Cindegti pentru a prezenta raportul intocmit la acest punct al
oridinei de zi

Nu sunt discutii.
Doamna consilier C)NSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedinfd:
Supus votului proiectul de hotdrdredevine H.c.L. nr.tT/13.o?.zots
In unonimitote oprobot Pentru: - 09 voturi

- Abfineri: 00
- Impotrivo O0

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedinf5
propune sd treacd la dezbaterea urmStorului punct al ordinei de zi^anume
puncrul 5 Proiect de hotSr6re privind oproboreo pldfii cotizaliei aferente
onului 2015 , cdtre Grupul de Acfiune Locold Voleo folomilei gi o invit5 pe
doamna POPA GEORGETA,'primarul comunei pentru a prezenta proiectul de
hotdrdre, al cdrui iniliator este gi totodatS roag5 pe domnii consilieri s5 vind cu
propuneri gi amendamente , dacS doresc pentru completarea proiectului de
hotSrdre de la acest punct al ordinei de zi

Are cuv6ntul doamna GABRIELA PARASCHIVA - secretar comund pentru a
prezenta raportul intocmit la acest punct al oridinei de zi

Nu sunt discutii.
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Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedintS:

Supus votului proiectul de hotdrdredevine H. C.L. nr.18/l3.O2.zOtE
In unonimitote aprobot Pentru: - 09 voturi

- Abfineri: 00
- impotrivo OO

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedin!5
propune sb treacb la dezbaterea urmbtorului punct al ordinei de zi,anume
puncrul 5 Proiect de hotdrdre privind oproboreo Convenfiei de coloborare
?ntre Consiliul locol ol comunei C?ndegti gi Societoteo Nofionald de Cruce
Rogie din Romdnio, filiolo Ddmbovito Si o invit5 pe doamna PCPA GEORGETA,
primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotbr6re, al cdrui initiator este gi

totodatb roagb pe domnii consilieri sd vind cu propuneri gi amendamente , dac5
doresc pentru completarea proiectului de hotbr6re de la acest punct al ordinei de
zi

Are cuv6ntul doamna GABRIEU PARASCHIVA secretar comun5 gi

totodatb gi pregedinte al subfilialei de CRUCE ROTIE - Cindegti ,pentru a prezenta
raportul intocmit la acest punct al oridinei de zi

Nu sunt discutii.
Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedin!5:
Supus votului proiectu| de hotdrdre devine H.C.L. nr.t9/t3.O2.20t5
In unonimltate oprobot Pentru: - 09 voturi

- Abfineri: 00
- impotrivo O0

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedin!5
propune sd treacd la dezbaterea urmbtorului punct al ordinei de zi,anume
puncrul 7 Proiect de hotSrdre Proiect de hotdr6re privind oproboreo
orgonizdrii evenimentului ,,Nunto de Aur" ?n 2Ot5 prin ocordoreo unor
premii 5i diplome de fidelitote fomiliilor din comuno Cindegti ca?e aniverseaza
50 de oni de cdsdtorie nedntreruptd ,precum gi oprobereo fondul necesar de
premiere o cuplurilor fopt pentru ca?e o invit5 pe doamna POPA GEORGETA,
primarul comunei pentru a prezenta proiectul de hotbr6re, al cdrui iniliator este gi

totodatd roagd pe domnii consilieri sb vinS cu propuneri gi amendamente , dacb
doresc pentru completarea proiectului de hotSrdre de la acest punct al ordinei de
zi

Are cuv6ntul doamna GABRIEIA PARASCHIVA- secretar comund - Cindegti
,pentru a prezenta referatul intocmit la acest punct al oridinei de zi

Nu sunt discutii.
Doamna consiliei CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedintS:

Supus votului proiectul de hotdrdredevine H.C.L. nr.2O/t3.O2.2015
In unonimitote oprobot Pentru: - 09 voturi

- Abf ineri: 0O

- impotrivo OO

6
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Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedint5
propune sd treac5 la dezbaterea urmStorului punct al ordinei de zi,anume
puncrul I Proiect de hotbrdre privind oproboreo STATUTULUI COMUNEI -
Cdndegti gi o invit5 pe doamna POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a
prezenta proiectul de hotdr6re, al cbrui initiator este gi totodat5 roagS pe domnii
consilieri sd vind cu propuneri gi amendamente , dacd doresc pentru
completarea proiectului de hotdrdre de la acest punct al ordinei de zi

Are cuvAntul doamna GABRIEU PARASCHIVA- secretar comunb - Cindegti

,pentru a prezenta referatul intocmit la acest punct al oridinei de zi .

Nu sunt discutii.
Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedintS:

Supus votului proiectul de hotdrdredevine H.C.L. nr .21/13 .O2.2Ot5
In unonimitote oprobot Pentru: - 09 voturi

- Abf ineri: 00
- impotrivo OO

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedintb
propune sd treac5 la dezbaterea urmdtorului punct al ordinei de zi,anume
puncrul 9 Proiect de hotdrdre privind oproboreo PLANULUI DE ANALIZA
ST ACOPERIRE A RISCURILOR, lo nivelul comunei C?nde5ti ,fopt pentru
care o invitS pe doamna POPA GEORGETA, primarul comunei pentru a prezenta

proiectul de hotd16re, al cbrui initiator este gi totodatS roagb pe domnii consilieri
sb vinb cu propuneri gi amendamente , dac5 doresc pentru completarea
proiectului de hotSr6re de la acest punct al ordinei de zi

Are cuvdntul domnul DINA ADRIAN - gef serviciu S.V.S.U. cial in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cindegti pentru a prezenta
raportul intocmit la acest punct al oridinei de zi

Nu sunt discufii.
Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedintd:

Supus votului proiectul de hotdrdredevine H .C.L. nr.22/13.O2.2015
In unonimitote oprobat Pentru: - O9 voturi

Abfineri: 0O

- Impotrivo 00

Doamna consilier CONSTAN1NESCU IRINA - pregedintele de gedinld
propune si treacS la dezbaterea urmbtorului punct al ordinei de zi,anume
punctul 10 ,care a fost inclus pe ordinea de zi in temeiul art. 43. (1)
Suplimentarea ordinii de zi care se poate face numai pentru probleme urgente,
care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoarg si numai cu votul majoritatii
consilierilor locali prezenti , proiect de hotdrdre Proiect de hofdrdre privind

desemnoreo unui reprezentont ol Consiliului locol ol comunei Cindegti, judelul

Ddmbovitain Comisia penfru evaluarea si asigurarea califdtiiin unitllile
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de ?nvdtdmdnt ol gcolii Gimnoziale cu closele f-Vfff" Motei Gr. Vlddeonu"

comuno C?ndegti, judeful D?mbovifo gi dumneaei personel prezentd proiectul de
hotbrdre, al c5rui initiator este gi totodatd roagd pe domnii consilieri sd vinb cu
propuneri gi amendamente , dacd doresc pentru completarea proiectului de
hotdrdre de la acest punct al ordinei de zi,proiect de hot5rdre care are avizul
favorabil al secretarului comunei , precum gi al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Comunal Cindegti
Domnilor consilieri in conformitate cu regulamentul ,in domeniu trebuie sb veniti
cu propuneri pentrunumirea delegalul consiliului local in aceastb comisie,de
preferint5 ar trebui sd numiti un consilier care este gi cadru didactic .

Ia cuv6ntul doamna consilier STAN OTILIA - care intreab5 de ce ,care este
cadrul legal care interzice aceastb numire ?

Ia cuvintul domnul consilier CRISTEA MARIUS - care il propune pe domnul
consilier MANEA VICTOR - care este un consilier cu o experientd veche , ca gi

consilier local , are domiciliul tn apropierea gcolii gimnaziale Matei Gr. Vlbdeanu

,fapt pentru care eu consider cb are toate atuurile pentru acestd functie in acestS
comisie .

Se supune la vot propunerea domnului CRISTEA MARIUS gi acestb
propunere se aprobb cu pentru in unanimitate de voturi .

Nu mai sunt alte discutii.
Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedintS:

Supus votului proiectul de hotdrdredevine H .C.L. nr.23/t3.02 .2Ot5
In unonimitote oprobot Pentru: - 09 voturi

- Abfineri: 00
- Impotrivd: OO

Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedintele de gedintd
propune sd treacb la dezbaterea urmdtorului punct al ordinei de zi - cereri gi
diverse ,

Ia cuvdntul domnul consilier CIOBANU GHEORGHE - care solicitS din nou
verificarea celor doi consilieri care figureazS in convocator ca gi consilieri locali
din partea P.D.L. - partid care , ffi5 repet cb acesta nu mai existS.

Rbspunde secretarul comunei - care spune cd in"tradevdr p6n5 in prezent
nu s-a primit nimic oficial de la nici-un partid referitor la situalia domnilor
consilieri Stan Otilia gi respectiv a d-ului. Gheorman Tiberiu, dar din cite se gtie
fostul P.D.L. a fdcut fuziune cu partidul P.N.L.

Ia cuvdntul domnul consilier CRISTEA MARIUS -viceprimar comunS, avdnd
gi calitatea de reprezentant legal al - Societbtii cu rdspundere limitatS S.C.
VOINTA S.R.L. cu personalitate juridicd , aflatS in subordinea Consiliului Local
comunal Cindegti ,gi prezintb raportul contabil pe luna ianuarie - 2015 - al S.C.

VOINTA- Cindegti.
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Doamna consilier CONSTANTINESCU IRINA - pregedinte de gedintS,

DOMNILOR CONSILIERI- constat cb ordinea de zi a fost parcursS, cb
autoritatea deliberativS gi executivd au dat dovada capacitdtii efective de a
solutiona gi de a gestiona, in numele gi in interesul colectivitdlii locale pe care o
reprezintS, treburile publice, in conditiile legii, mullumegte pentru participare gi
pentru colaborarea la reugita gedintei gi declard inchise lucrdrile gedinlei ordinare
a Consiliului Local al Comunei Cindegti pe luna FEBRUARIE 2015.

Continutul procesului-verbal se completeazd cu cele ale rapoartelor gi
proiectelor de hotSrSre,rapoarte de activitate ale consilierilor locali gi altor adrese
5i documente prezentate in cadrul gedintei, precum gi cu pontajul privind
participarea la gedintS a consilierilor locali, care fac parte integrantd din dosarul
prezentei sedinle de astdza L3.02.2015. .

Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRE9EDINTELE DE SEDINTA,
PTofeSoT.CONSTANTI N ESCU I RI NA

IfYh r r r r r r r i r r a a a I r a r a r a a a r a r r r r r r r r rrr

SECRETARUL COMUNET,
GABRIELA PARASCHIVA
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