
 

 

 
 
 
 
 
 
Nr. 111/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 14 august 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Comăneci Liviu-Vasile, Jánó Mihail, Kelemen 
Szilárd-Péter, Kondor Ágota, Székely Kincsö, Tischler Ferenc. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
965/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Vă rog să porniți 
cu toții aparatele de vot! Deoarece mie apare doar 11, bine suntem 13, ceea ce este 
deja…14, avem cvorumul pentru vot…și tu ai pornit…pentru că al meu este pornit. Le 
numărăm din nou…unu, doi, trei, patru, cinci, șase…însă după cum știu nu avem 
majoritatea de două treimi…Bună ziua! Vă salut cu drag pe toată lumea! Pe Ordinea de zi 
a ședinței noastre extraordinare de astăzi… asta-i în limba maghiară? Vă rog să-mi dați un 
pic!.... figurează șase proiecte de hotărâre. Vă întreb dacă… respectiv eu voi propune cu 
siguranță un proiect de hotărâre și știu, că și colega mea Sztakics Éva-Judit, așa că, fiind 
doamnă, să propune dânsa mai întâi, pe baza dreptului doamnelor.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Salutările mele de asemenea colegilor mei consilieri, reprezentanților presei, doresc să 
propun un punct D3 privind modificarea H.C.L. nr. 215/2019 pentru modificarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajarea terenului în Piața Libertății”. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Eu doresc să propun două proiecte de hotărâre la Diverse, unul privind 
actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții din strada Dealului, iar celălalt 
despre actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții privind sistemul de 
iluminat public și lucrări de reabilitare a străzii Puskás Tivadar. Atunci supun la vot 
proiectele de hotărâre propuse. Cine este de acord cu includerea punctului D1 pe Ordinea 
de zi de astăzi? 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos. Cine este de acord cu includerea punctului D2 pe Ordinea de 
zi de astăzi?” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Și cu includerea punctului D3 în Ordinea de zi de astăzi?” 



 

 

 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc frumos. Da, dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse în afară de 
acestea, atunci vă rog să faceți acest lucru! Zsigmond Jozsef, József Álmos. Ah, deci 
înainte de Ordinea de zi? Bine, atunci să se terminăm cu această serie, deci s-a înscris 
József Álmos, bine. Altcineva, dacă mai dorește să se înscrie în afară de dânsul? Nimeni? 
Bine. Mulțumesc frumos. Atunci, domnule consilier Zsigmond József, vă rog!” 
 Domnul conilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „S-a menționat, că dat fiind 
schimbarea Codului administrativ, trebuie anunțat la începutul ședinței dacă cineva nu 
dorește să participe la un punct de pe Ordinea de zi, eu nu doresc să particip la dezbaterea 
și votarea punctului D3.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Bine. 
Mulțumesc. S-a notat în procesul verbal. Am și eu obligația de a menționa legislația 
aferentă, deci înaintea de a trece la dezbaterea ordinii de zi, doresc să vă atrag atenția Dvs. 
asupra următoarelor aspecte: – potrivit art. 228 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un 
interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt 
obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în 
problema respectivă. Așadar, și colegul nostru s-a procedat conform acestei prevederi. 
Domnul consilier Vajna László.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Doresc să anunț și eu faptul, că nu 
voi vota la punctul nr. 3.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a notat în 
procesul verbal. Mulțumesc frumos. Acestea fiind spuse, vă rog să votați Ordinea de zi în 
întregime, împreună cu completările propuse. Cine este de acord?” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos. Și atunci doresc să trecem la dezbaterea pe rând a punctelor de 
pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2019. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul acesta bugetul 
Municipiului Sfântu Gheorghe a fost aprobat destul de târziu, pe data de 11.04.2019, așa că 
ne-am pornit cu suma de 130.773.000,00 RON, de atunci bugetul a fost completat cu suma 
de 2.723.560,00 RON, astfel pe data de 30.06.2019 am avut un buget de 133.496.560,00 
RON. Încasările realizate au fost de 48,41%, iar cheltuielile de 45,02%. Veniturile proprii 
ale instituțiilor noastre de învățământ au fost de 1.891.227,00 RON, cele ale instituțiilor 
culturale au fost de 907.367,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Doresc să menționez faptul, că proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile 
de specialitate nr. I, V, în comisia nr. I domnul consilier Balint Jozsef a votat împotrivă. 
Întrebări, sesizări în legătură cu proiectul de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat? 
 Se votează cu 12 voturi pentru, 2 consilieri votează împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 252/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizației aferente anilor 2018, 2019 al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul 
European Energy Award-Comunitate Sustenabilă (ROEEA). Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 



 

 

 „Proiectul menționat ne-a permis reînnoirea, actualizarea planului nostru de acțiuni 
privind energia sustenabilă întocmit în anul 2013, respectiv să finalizăm planul nostru de 
dezvoltare privind eficiența energetică, ceea ce este obligația noastră legală, fiind totodată 
util din punctul de vedere al municipiului, deoarece prezintă măsurile prin care municipiul 
se alătură asumării obiectivelor uniunii 3x20 din punct de vedere al eficienței energetice, 
aceste documente au fost finalizate, au costat o sumă totală de 38.000,00 RON, iar în 
cadrul acestui program putem solicita restituirea a 80% din suma respectivă, totodată 
putem solicita restituirea sumei anuale de 2.900,00 din cotizațiile plătite pentru cei 3 ani în 
valoare de 6000,00 RON, așa că se va compensa achitarea acestor cotizații, așa că vă rog 
să susțineți acest proiect de hotărâre! Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de 
specialitate nr. I, V. Vă întreb, dacă aveți întrebări, sesizări în legătură cu proiectul de 
hotărâre? Dacă nu, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat?” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
253/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 
unui ajutor de minimis individual societății TEGA S.A pentru achiziționarea unei mașini 
multifuncționale pentru măturat stradal. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 „Metoda utilizată în legătură cu TEGA S.A., precum cu celelalte firme ale noastre a 
fost, că profitul din finele anului, desigur în măsura în care a existat, am reinvestit pentru 
finanțarea activității firmei respective, legislația ne-a permis acest lucru, de fapt ne-ar 
permite și acum, însă începând cu anul acesta am considerat că ar fi mai potrivit, ca firmele 
să achite profitul net rezultat din statutul juridic de proprietar al Primăriei Municipiului 
Sfântu Gheorghe, iar în cazul în care există necesități mai mare de investiție, care nu ar 
putea fi realizate din fondurile proprii ale firmei respective, vom asigura sursele necesare 
din bugetul local, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această finanțare de minimis 
oferă anual posibilitatea unei finanțări în valoare de 200.000,00 EUR, suma estimativă de 
930.000,00 RON reprezentând prețul de achiziție a mașinii multifuncționale pentru măturat 
acoperă aproximativ această sumă, așa că propunerea noastră avizată deja și de Consiliul 
Concurenței este alocarea unei finanțări de minimis sub forma unei plăți unice în valoare 
de 930.000,00 pentru TEGA S.A., sperând ca până la sfârșitul anului străzile Municipiului 
Sfântu Gheorghe vor fi curățate de o nouă mașină multifuncțională pentru măturat. 
Proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. I, V. și domnul Vajna 
László a anunțat și în cadrul comisiei de specialitate că nu va vota, nu va participa la 
deliberarea și votarea acestui proiect de hotărâre. Dacă aveți întrebări, sesizări în legătură 
cu proiectul de hotărâre prezentat, vă rog s-o faceți! Domnule consilier József Álmos!” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Eu aș dori să 
întreb, dacă această mașină multifuncțională pentru măturat este dotată cu funcția de 
aspirare a frunzelor căzute? Pentru că am văzut că ieri deja s-a început măturarea frunzelor 
căzute în parc. Dacă ar exista o mașină de acest gen pentru aspirarea frunzelor căzute, ar 
facilita foarte mult activitatea lucrătorilor.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Deși nu am 
participat la pregătirea caietului de sarcini, dar cu siguranță este dotată cu această funcție și 
dacă eventual nu s-a subliniat acest aspect, atunci voi solicita să se facă de acum încolo, 
fiind într-adevăr necesar.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Dacă am ajuns deja aici, atunci aș 
avea încă o propunere menționată deja și anul trecut privind tăierea pomilor de pruni cu 
fructe mici galbene sau roșu-închis, ar trebui detectate aceste tipuri de prun și tăiate în 
perioada de toamnă sau de primăvară, deoarece fac o murdărie imensă. Mulțumesc 



 

 

frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Vă mulțumesc și 
eu. Alte observații dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre prezentat?” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier nu participă la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 254/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „După cum știți, dorim să 
instalăm stații de reîncărcare în trei locuri din orașul nostru, la Băile Șugaș, la Arena Sepsi 
și în strada Kőrösi Csoma Sándor, lângă cinema. Cererea de finanțare s-a depus la 
Ministerul Protecției Mediului, în cadrul verificării, Ministerul solicită câteva precizări, 
este vorba de modificări ușoare, mai mici legate de valoare, deci valoarea investiției 
noastre se modifică de la suma de 397.364,00 RON la suma de 395.967,00 RON, se 
modifică de asemenea și contribuția proprie a municipiului de la suma de 76.160,00 RON 
la suma de 71.267,00 RON, deci, potrivit solicitării Ministerului, dorim să efectuăm 
modificări mai mici de acest gen. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos pentru prezentare. Menționez, că proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate nr. 
I și V. Întrebări, observații legate de proiectul de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog 
să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
255/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii 
Municipiului Sfântu Gheorghe din Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – 
Filiala Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
și vânzării acțiunilor deținute. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 „În cadrul acestei societăți pe acțiuni, Consiliul Local Sfântu Gheorghe, Consiliul 
Județean Covasna, Camera de Comerț și Industrie Covasna și Asociația Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii Covasna au avut un pachet foarte mic de acțiuni, luăm în cunoștință 
decizia acționarilor majoritari ale societății, care s-au decis asupra faptului, că vor 
încorpora societatea în Filiala Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, iar în urma constrângerii, propunem luarea acestei decizii 
de a se retrage și de a vinde pachetul nostru de acțiuni Filialei Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Proiectul s-a avizat de 
comisiile de specialitate nr. I și V. Întrebări, observații legate de proiectul de hotărâre dacă 
sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Domnule consilier Gheorghe Ion! Scuzați, nu am 
observat.” 
 Domnule consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc. Am comis o greșeală. 
Am deschis aparatul de vot al colegului Comăneci și am votat cu aparatul lui și colega mea 
a observat și aș vrea să știu, dacă se poate face corectura la votare. Lipsește domnul 
Comăneci și acum am pornit aparatul de votare.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Am luat act de 
solicitarea dumneavoastră.” 
 Domnule consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Atunci revin 
asupra votării. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre?” 



 

 

 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier se abține (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 256/2019. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația ”Lármafa” - Lármafa 
Egyesület în vederea organizării evenimentului ”Întâlnirea țiganilor la Őrkő”. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”La solicitarea asociației, Municipiul Sfântu Gheorghe va participa cu o contribuție 
de 10.000,00 RON la acest eveniment, prin care dorim să acoperim costurile legate de taxa 
urcării pe scenă a producțiilor muzicale, de amplificatoare, de închirierea scenei, asociația 
asumându-și toate celelalte obligații privind organizarea evenimentului. Proiectul s-a avizat 
de comisiile de specialitate nr. I și V, scuzați aici mai avem și comisia nr. IV… Proiectul s-
a avizat de comisiile de specialitate nr. I, IV și V. Întrebări, observații legate de proiectul 
de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
257/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al obiectivului de investiții „Modernizare strada Dealului”, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 52/2017. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 „În ultimele luni, în cazul a mai multor investiții, ca urmare a OUG nr. 114/2017, 
am solicitat recalcularea costurilor lucrărilor de efectuat, astfel se modifică valoarea totală 
a investiției, în urma modificării, noua valoare totală va fi de 3.171.856,32 RON. Proiectul 
s-a avizat de comisiile de specialitate, dacă aveți întrebări sau observații, vă rog s-o faceți! 
Dacă nu aveți, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
258/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al obiectivului de investiții  „Reabilitare str. Puskas Tivadar și iluminat 
public”,din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 29/2017. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 „Actualizarea costurilor a devenit necesară de asemenea în urma OUG nr. 
114/2017, iar valoarea totală modificată a investiției este de 3.579.028,00 RON. Proiectul 
s-a avizat de comisiile de specialitate. Dacă aveți întrebări sau observații, vă rog s-o faceți! 
Dacă nu aveți, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
259/2019. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 215/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Amenajarea terenului în Piața Libertății”. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Nu vrea să se decidă locul 
așa numitului ”Dealul Dragonului”, parcă realizarea acestei zone ar fi împiedicată cu orice 
preț, deși, potrivit planului de amenajare în vigoare la momentul actual, proiectanții au 
întocmit o nouă propunere, pe care am și aprobat-o prin H.C.L. nr. 215/2019. Prefectura 
ne-a solicitat noi garanții în privința faptului că vor avea posibilitatea intrării în curtea din 
spate, că vor avea locuri de parcare, că ocazional, în caz de necesitate, se pot staționa chiar 
și două autobuze în fața Prefecturii, s-au formulat astfel de solicitări noi. În cazul în care nu 
îndeplinim aceste solicitări, vor ataca în termen de 30 de zile hotărârea noastră și atunci 



 

 

vom avea de tolerat pentru o perioadă nedeterminată această dezordine în piața centrală a 
municipiului nostru. De aceea, cele solicitate au fost de fapt incluse în planul de amenajare, 
însă ca noi garanții, proiectantul a trebuit să specifice în mod concret, că de exemplu nu 
vom planta copaci în zona străzii Gábor Áron, unde eventual astfel ar fi acoperită statuia 
Mihai Viteazul, deși am știut că s-a inclus în avizul Ministerului Culturii că nu avem 
dreptul de a planta copaci, eu am și solicitat scoaterea acestuia, însă în final acest aspect a 
rămas inclus într-o secțiune, așa că acum efectuăm clarificări de această natură, sperăm ca 
modificarea va fi satisfăcătoare, nefiind în interesul municipiului să tolereze această 
dezordine pentru o perioadă îndelungată. Proiectantul a trecut aceste precizări, ca garanție, 
sperăm, că va fi corespunzător, dacă nu, atunci vom reveni asupra acestor aspecte, sperăm 
că nu vom avea nevoie de acest lucru.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate. În comisia de specialitate nr. V 
domnul consilier Zsigmond Jozsef a anunțat, că nu va participa la dezbaterea și votarea 
proiectului de hotărâre. Dacă aveți întrebări sau observații, vă rog s-o faceți! Dacă nu aveți, 
vă rog să votați! Doamna Pârvan nu s-a conectat aparatul dumneavoastră. Nici acum, nu 
știu ce se întâmplă.  
 Se votează cu 12 voturi pentru, 1 consilier se abține (Pârvan Rodica), 1 consilier nu 
votează (Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 260/2019. 
 ”Așa. Mulțumesc. Am discutat întreaga Ordine de zi, la Diverse s-a înscris colegul 
nostru József Álmos.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Numai pe scurt. 
Zilele trecute am ghidat prin întregul oraș un grup având rolul unui ghid turistic și au 
menționat că nu se pot citi panourile de pe monumente. Ar trebui soluționată citirea acestor 
panouri așezate pe clădirile istorice, acești oameni ar fi fost interesați în mod special de 
citația Jókai și nu s-a putut citi. O altă chestiune, pe care am observat-o alaltăieri, adică și 
cu altă ocazie, și anume, că poarta de la teatru este adeseori deschisă. Trec mulți oameni pe 
acolo, se uită înăuntru, pereții din zona respectivă se află într-o stare deplorabilă, ar trebui 
renovat cumva teatrul în zona respectivă, să fie vopsită. Mulțumesc frumos. Atât am avut 
de spus.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Am notat. Dacă nu aveți alte sesizări, declar închisă ședința de astăzi, vă doresc 
tuturor o după amiază plăcută!” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 august 2019. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR 
          Toth-Birtan Csaba                 Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 


