
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane  

prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului  
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 4786/20 august 2020 a Primăriei comuna Roşia Montană, prin care se solicită 

actualizarea programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee, 
Abrud - Roşia Montană şi Câmpeni- Roşia Montană, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19858/3 septembrie 2020; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 privind  stabilirea unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind  
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul  transportului 
public judeţean  de persoane  prin curse regulate, în judeţul Alba; 

Având în vedere prevederile: 
  - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- capitolului XV  din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând 
cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

            Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea a două noi trasee, cod 89: 
Abrud -Roșia Montana și cod 90: Câmpeni - Roșia Montană, conform anexei - parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

     Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Compartimentului 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



 
 

     Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Primăriei 
comunei Roşia Montană, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete 
și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 181 
Alba Iulia,  9 septembrie 2020  
      

Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 
următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

                                                             



 
 

                   
         Anexa  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului  Județean Alba  nr. 181 din 9 septembrie 2020 
 
 

TRASEUL  ABRUD - ROŞIA MONTANĂ 
                                                     
 

 Nr. 
ofer- 
tă 

Nr. 
gru-
pă 

Cod 
tra- 
seu 

A B C Km 
pe 

sens 

Nr. curse 
planificate 

Capacitate 
minimă 

de 
transport 
(locuri) 

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie  
Zilele în care 

circulă Autog. 
/loc. 

Localitate 
intermediară 

Autog. 
/loc. 

active rezerve 
 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
29 29 89 Abrud 

 
 Roșia 

Montana 
15 2 23 1  06:45 07:15 07:20 07:50 1,2,3,4,5 

(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

       
 

    14:15 14:45 15:00 15:30 1,2,3,4,5 
(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

 
STAŢII 

 
Km Nr. 

staţie 
Denumire staţie 

  Traseul 89: Abrud-Roșia Montana 
0 1 Abrud (Autogara Transabrud SRL) 

1,5 2 Abrud (Blocuri-str. Republicii, bl.W) 
7 4 Gura Roșiei 
9 5 Roșia Montană (Pod Bercu) 
12 6 Roșia Montană (Pod Bobaru) 
14 7 Roșia Montană (Primărie) 
15 8 Roșia Montană (Piață) 



 
 

TRASEUL  CÂMPENI - ROŞIA MONTANĂ 
                                                     
 

 Nr. 
ofer- 
tă 

Nr. 
gru-
pă 

Cod 
tra- 
seu 

A B C Km 
pe 

sens 

Nr. curse 
planificate 

Capacitate 
minimă 

de 
transport 
(locuri) 

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie  
Zilele în care 

circulă Autog. 
/loc. 

Localitate 
intermediară 

Autog. 
/loc. 

active rezerve 
 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
30 30 90 Câmpeni 

 
 Roșia 

Montana 
16 2 23 1  06:45 07:15 07:20 07:50 1,2,3,4,5 

(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

       
 

    14:15 14:45 15:00 15:30 1,2,3,4,5 
(circulă în 
perioada 
cursurilor 
şcolare) 

 
STAŢII 

 
Km Nr. 

staţie 
Denumire staţie 

  Traseul 90: Câmpeni -Roșia Montana 
0 1 Câmpeni (Autogara Crisoil Apuseni SRL) 
6 2 Cărpiniş (Şcoală) 
8 3 Gura Roșiei 
10 4 Roșia Montană (Pod Bercu) 
13 5 Roșia Montană (Pod Bobaru) 
15 6 Roșia Montană (Primărie) 
16 7 Roșia Montană (Piață) 



 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 20256/9 septembrie  2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

I. Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, una dintre atribuţiile îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul 
serviciilor publice de transport persoane se referă la actualizarea periodică a traseelor şi a 
programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei. 

Potrivit prevederilor art. 21 alin. 1 lit. b din Regulamentul de efectuare a transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020, Programul de transport judeţan poate fi actualizat prin 
introducerea de noi trasee. 

Primăria comunei Roşia Montană solicită actualizarea programului de transport judeţean 
în vigoare prin introducerea a două noi trasee Abrud - Roşia Montană şi Abrud - Câmpeni. 

Actualizarea propusă este în acord cu solicitările în acest sens adresate Primăriei comunei 
Roșia Montană de către numeroși locuitori ai comunei, în special părinți ai copiilor, care sunt 
elevi în instituțiile de învățământ din orașele Abrud și Câmpeni și care doresc să facă naveta din 
localitățile de domiciliu la școală. În afară de elevi, mai sunt cetățeni care au nevoie să se 
deplaseze la Câmpeni și Abrud pentru probleme ce nu pot fi rezolvate pe plan local. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea programului de transport 
judeţean, în conformitate solicitarea în acest sens transmisă Consiliului Judeţean Alba de către 
Primăria comunei Roşia Montană. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se  efectuează în 

prezent în baza programului de transport judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu valabilitate până 
la data de 31 decembrie 2021. 

La momentul aprobării acestuia, transportul cetățenilor din satele componente ale 
comunei Roșia Montană se efectua gratuit, cu mijloacele de transport puse la dispoziția 
angajaților de către Roșia Montană Gold Corporation SA, dar odată cu restrângerea activității 
acestei societăți și a disponibilizărilor care au avut loc, transportul a fost anulat.  

Prin adresa nr. 4786/20 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 
cu nr. nr. 19858/3 septembrie 2020, Primăria comunei Roşia Montană solicită actualizarea 
programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee Abrud - Roşia 
Montană şi Abrud - Câmpeni, destinate în principal transportului gratuit zilnic dus/întors al 
elevilor, din localităţile deservite de aceste traseee la unităţile de învăţământ din oraşele Abrud şi 
Câmpeni. 

Prin aceeaşi adresă, se comunică programul de circulaţie propus şi staţiile de pe raza 
comunei Roşia Montană aferente traseelor respective. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. privind  stabilirea unor măsuri 



 
 

pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind  
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul  transportului 
public judeţean  de persoane  prin curse regulate, în judeţul Alba.  
 

IV. Baza legală 
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- capitolul XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 181 din 9 septembrie 
2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru FULEA 

 



 
 

ROMÂNIA                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 20258/7 septembrie 2020 
 

 
 

Către 
Direcţia juridică şi administraţie publică   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
197/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 181/9 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. 4786/20 august 2020 a Primăriei comuna Roşia Montană, prin care se solicită 
actualizarea programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee, 
Abrud - Roşia Montană şi Câmpeni - Roşia Montană, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19858/3 septembrie 2020. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 
Nr.   20268/10  septembrie 2020        
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007, consiliile judeţene sunt 
obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea 
serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile 
îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor publice transport se referă la 
actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de 
deplasare ale populaţiei. 

Conform prevederilor art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,  
transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31 
decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020. 

Prin adresa nr. 4786/20 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean 
Alba cu nr. nr. 19858/3 septembrie 2020, Primăria comunei Roşia Montană solicită actualizarea 
programului de transport judeţean în vigoare, prin introducerea a două noi trasee Abrud - Roşia 
Montană şi Abrud - Câmpeni. 

În adresă se menţionează că actualizarea propusă este în acord cu solicitările în acest sens 
adresate Primăriei comunei Roșia Montană de către numeroși locuitori ai comunei, în special 
părinți ai copiilor, care sunt elevi în instituțiile de învățământ din orașele Abrud și Câmpeni și 
care doresc să facă naveta din localitățile de domiciliu la școală. În afară de elevi, mai sunt 
cetățeni care au nevoie să se deplaseze la Câmpeni și Abrud pentru probleme ce nu pot fi 
rezolvate pe plan local. 

Primăria comunei Roşia Montană propune următorul program de circulaţie: 
 
1. Traseul Abrud - Roşia Montană 
Cursa1 
Dus-plecare din Abrud  la orele 06:45 și sosire în Roșia Montană la orele 07:15; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 07:20 și sosire în Abrud la orele 07:50 
Cursa 2 
Dus-plecare din Abrud la orele 14:15 și sosire în Roșia Montană la orele 14:45; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 15:00 și sosire în Abrud la orele 15:30. 
Zilele în care circulă: zilnic, de luni până vineri inclusiv, (în perioada cursurilor 

şcolare). 
Necesar un mijloc de transport de tipul autobuz. 
2. Traseul Câmpeni - Roşia Montană 
Cursa1 
Dus-plecare din Câmpeni la orele 06:45 și sosire în Roșia Montană la orele 07:15; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 07:20 și sosire în Câmpeni la orele 07:50 
Cursa 2 
Dus-plecare din Câmpeni la orele 14:15 și sosire în Roșia Montană la orele 14:45; 
Întors-plecare din Roșia Montană la orele 15:00 și sosire în Câmpeni la orele 15:30. 



 
 

Zilele în care circulă: zilnic, de luni până vineri inclusiv (în perioada cursurilor şcolare). 
Este necesar un mijloc de transport de tipul autobuz. 
Prin aceeași adresă, se comunică stațiile de pe raza comunei Roșia Montană care vor fi 

utilizate la îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate pe cele două trasee, respectiv: 
1.Gura Roşiei; 
2.Roşia Montană (Pod Bercu); 
3. Roşia Montană (Pod Bobaru); 
4. Roşia Montană (Primărie); 
5. Roşia Montană (Piaţă); 
6. Cărpiniş (Şcoală).  
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate pe acest traseu urmează să fie  atribuit, prin măsuri de urgenţă, având în 
vedere începerea cursurilor şcolare în luna septembrie 2020. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
Întocmit,  
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


