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R O M Â N I A
JUDEŢUL ALBA

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 18.05.2015, cu ocazia desfăşurarii şedinţei extraordinare  a Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş.

Participă la sedinţă:
-   domnul primar, Vinţeler Silviu;
-   domnul viceprimar, Podariu Pavel Gligor;
-   domnul secretar interimar, Pandor Nicuşor;
- domnul jr. Florin Nicoară,
-   doamna ec. Onac Aida;
-   doamna ec.Tiuca Orian Mihaela;
-  doamna  Guţ  Maria  Ana;

         Domnul secretar, Pandor Nicuşor: în conformitate cu dispoziţiile art 42 p-ctul 5 din Legea nr 215 din 21
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare, republicată în anul
2007, supune aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş procesul-verbal al şedinţei anterioare,
respectiv al şedinţei ordinare ce a avut loc în data de 28.04.2015.

Procesul-verbal al şedinţei de consiliu în cauză a fost pus la dispoziţia doamnelor si domnilor consilieri,
spre studiu, în timp util, aducându-li-se în acelaşi timp la cunoştinţă că, potrivit legii, ,,consilierii au dreptul ca
in cadrul şedinţei să conteste conţinutul proceselor-verbale şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor
exprimate în şedinţele anterioare”. Procesul verbal al şedinţei anterioare este votat în unanimitate, respectiv
toţi cei 15 consilieri prezenţi.
          Dl secretar,  Pandor Nicuşor: sunt prezenţi la sedinţă un număr de 15 consilieri şi anume: Aron Marin,
Baciu Ioan,  Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian, Vinţeler Ion, lipsesc domnii consilieri Oltean Dan
Gligor, Stănescu Vasile.
         Dl secretar, Pandor Nicuşor : avem o şedinţă extraordinară, cu un nr de 13 proiecte pe ordinea de zi,
şedinţa a fost convocată legal de către domnul primar în care sens a emis dispozţia nr. 499 din 13.05.2015
având următorul proiect al ordinii de zi:

 PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva
incediilor care se vor aplica la nivelul  administrativ teritorial  al  UAT oraşul Ocna Mureş.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş, în persoana domnului Nicoară Florinel, consilier al primarului oraşului Ocna Mureş, în Consiliul de
Administraţie al  Liceului Teoretic Petru Maior Ocna Mureş

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice ale Liceului Teoretic “Petru Maior” din Ocna Mureş pentru luna aprilie  2015, în sumă de
1749 lei şi decontarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice ale Şcolii
Gimnaziale Lucian Blaga pentru luna martie 2015,  în sumă de 579 lei, pe baza actelor justificative .

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de produse de curăţenie
pentru proiectul ,,Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
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5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de mobilier de birou pentru
proiectul ,,Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire
fiind ,,preţul cel mai scăzut’’.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de instrumente muzicale
pentru proiectul ,,Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de
atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut”.
       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normei de hrană pentru funcţionarii din cadrul Serviciului
Public Poliţia Locală din subordinea  Consiliului local Ocna Mureş.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015,
conform anexei nr.1 şi modificarea listelor de investiţii conform anexei nr. 2.
        Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea  planului de achiziţii publice pentru anul
2015.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Registre agricole şi Registre
centralizatoare, cod CPV:22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole
imprimate de papetărie din hârtie sau din carton”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare echipament IT, cod CPV:
30213300-8 Computer de birou, COD CPV>30232110-8 Imprimanta laser” prin procedura „achiziţie directă”,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut’’.

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea, începând cu 18.05.2015 a contractului de concesiune nr.
13257/15.10.2010 încheiat cu chiriaşul Nicoară ,,Multiservice” Întreprindere Individuală cu sediul în Ocna
Mureş, str.Lacului, nr. 22A, jud. Alba.
    Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractelor de acordare, pe
perioada mai 2015-decembrie 2015 a finanţării nerambursabile în cuantum de 50000 lei pentru obiective şi
categorii de proiecte finanţate în domeniul social

Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Dl secretar: rugăm pe doamnul preşedinte de şedinţă Drăguţ Augustin Iosif să preia conducerea şedinţei.

      Dl preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi, 15 consilieri votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin,
Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia
Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş Dorin, Podariu Pavel
Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se astfel ordinea de zi.
      Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea
de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi.
Dl  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 de pe ordinea de zi, 15 consilieri votează

,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 83 din 18.05.2015 privind aprobarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva
incediilor care se vor aplica la nivelul  administrativ teritorial  al  UAT oraşul Ocna Mureş.
       Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 2 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi.
Dl  preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 de pe ordinea de zi, 15 consilieri votează

,,pentru” si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
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Hotărârea nr. 84 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.05.2015 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, în persoana domnului Nicoară Florinel,
consilier al primarului oraşului Ocna Mureş, în Consiliul de Administraţie al  Liceului Teoretic Petru
Maior Ocna Mureş.

Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 3 de pe
ordinea de zi.

Dl  primar prezintă proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 de pe ordinea de zi, 15 consilieri votează

,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se astfel
Hotărârea nr. 85 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.05.2015 privind alocarea
unor sume de bani pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice la Liceul Teoretic
,,Petru Maior’’ şi la Şcoala Gimnazială ,,Lucian Blaga’’ din Ocna Mureş.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr. 4 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, 14 consilieri

votează ,,pentru” si anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, nu votează Baciu Ioan ,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 86 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.05.2015
privind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de produse de curăţenie pentru proiectul ,,Centrul
educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut”.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr. 5 de pe
ordinea de zi.

Dl  primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, 14 consilieri

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas Aurel
Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş Dorin,
Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, nu votează Baciu Ioan ,
adoptându-se astfel Hotărârea nr. 87 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş din data de 18.05.2015
privind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de mobilier de birou pentru proiectul ,,Centrul
educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul
cel mai scăzut’’.

Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 6 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de sedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi, 14 consilieri

votează ,,pentru”, şi anume: : Aron Marin, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea, Ispas
Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Cociş
Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, nu votează Baciu
Ioan, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 88 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
18.05.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Achiziţie de instrumente muzicale pentru proiectul
,,Centrul educaţional Egalitate de şanse”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind
,,preţul cel mai scăzut”.

Dl  preşedinte de şedintă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 7 de pe
ordinea de zi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi.
Dl  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi, 15 consilieri

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotărârea nr. 89 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.05.2015 privind
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aprobarea normei de hrană pentru funcţionarii din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală din
subordinea  Consiliului local Ocna Mureş.

Dl  preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 8 de pe
ordinea de zi.

Dl  primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi.
Dl  preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi, 15 consilieri

votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotărârea nr. 90 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.05.2015 privind
rectificarea bugetului local al oraşului Ocna Mureş pe anul 2015, conform anexei nr.1 şi modificarea
listelor de investiţii conform anexelor nr.2-5.

Dl  preşedinte de şedinta dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 9 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi, 15 consilieri

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Nicoară Marcela Elena, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, adoptându-se
astfel Hotărârea nr. 91 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de 18.05.2015 privind
modificarea şi completarea  planului de achiziţii publice pentru anul 2015.

Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 10 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă proiectul de hotarare nr. 10 de pe ordinea de zi.
Dl preşedinte de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi, 14 consilieri

votează ,,pentru”, şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor,  Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, a ieşit din sală d-na Nicoară Marcela
Elena, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 92 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
18.05.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Registre agricole şi Registre centralizatoare, cod
CPV:22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie
din hârtie sau din carton”, prin procedura „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai
scăzut.’’
             Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 11 de pe
ordinea de zi.
             Dl  primar prezintă proiectul de hotarare nr. 11 de pe ordinea de zi.
             Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru ‘’şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, d-na Nicoară Marcela Elena este ieşită
din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 93 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures din data de
18.05.2015 privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare echipament IT, cod CPV: 30213300-8
Computer de birou, COD CPV>30232110-8 Imprimanta laser” prin procedura „achiziţie directă”,
criteriul de atribuire fiind ,,preţul cel mai scăzut.’’
             Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 12 de pe
ordinea de zi.
             Dl  primar prezintă proiectul de hotarare nr. 12 de pe ordinea de zi.
             La ora 17,39 a venit în sală domnul consilier Stănescu Vasile.

         Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.12 de pe ordinea de zi, 15 consilieri
votează ,,pentru ‘’şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian,
Cociş Dorin, Podariu Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, Stănescu Vasile, d-na Nicoară Marcela
Elena este ieşită din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 94 a Consiliului local al oraşului Ocna Mures
din data de 18.05.2015 privind încetarea, începând cu 18.05.2015 a contractului de închiriere nr.
13257/15.10.2010 încheiat cu chiriaşul Nicoară ,,Multiservice” Întreprindere Individuală cu sediul în
Ocna Mureş, str.Lacului, nr. 22A, jud. Alba.
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             Dl  preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre nr 13 de pe
ordinea de zi.
             Dl  primar prezintă proiectul de hotarare nr. 13 de pe ordinea de zi.
             Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr.13 de pe ordinea de zi, 14 consilieri
votează ,,pentru ‘’şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif, Herţeg Horea,
Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Marele Adrian Cristian, Cociş Dorin, Podariu
Pavel Gligor, Stoica Alin Sebastian,Vinţeler Ion, Stănescu Vasile, se abţine Man Florin Augustin, d-na
Nicoară Marcela Elena este ieşită din sală, adoptându-se astfel Hotărârea nr. 95 a Consiliului local al
oraşului Ocna Mures din data de 18.05.2015 privind aprobarea încheierii contractelor de acordare, pe
perioada mai 2015-decembrie 2015 a finanţării nerambursabile în cuantum de 50.000 lei pentru
componenta de interes public local ,,obiective şi categorii de proiecte finanţate în domeniul social.’’
               Dl consilier Herţeg Horea sesizează că în parcul din faţa Casei de Cultură s-a tăiat o bancă cu
bomfaierul.
               Dl  Stoica Alin Sebastian: La terenul de joacă de la Uioara de Sus s-a spart lacătul de 3 ori.
               Dl Vinţeler Ion: D-nii ce au terasa în faţa Casei de Cultură s-au pus stăpâni pe terenul de acolo.
Copiii care ieşeau de la sala de sport au fost stropiţi cu furtunul de apă de către  domnul Bucur Mihai.

  Şedinţa se încheie la ora 17,47.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă, p. Secretar oraş,
Prof. Drăguţ Augustin Iosif jr. Pandor Nicuşor

Întocmit,
Guţ  Maria Ana

Red/Dact:T.O.M
Ex:3 Anexe:0.


