
ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

  H O T A R Â R E A  nr.  18 

                    din 03.06.2010 

 

          privind :  aprobarea  numărului de personal ,   organigramei  şi a   statului de funcţii  al  

aparatului  de specialitate  al  primarului , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,  pe anul 2010 

 

Iniţiator ; domnul Buruiană Gheorghi  , primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi . 

Numărul de înregistrare şi data depunerii  proiectului : 301din 16.02. 2010 

                          Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi ,  întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 03.06.2010 ; 

                          Având în vedere Expunerea de motive a domnului Buruiană Gheorghi , primarul 

comunei Rediu . judeţul Galaţi ,  înregistrată sub nr. 301  din 16.02. 2010 ;  

                          Având în vedere  Raportul de specialitate al Compartimentului de resort  din 

aparatul de specialitate  al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi , înregistrat sub  nr. 302 din 

16.02.2010;   

                          Având în vedere raportul de  avizare al  Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul 

Consiliului local  , înregistrat sub nr.___ din  03.06.2010;   

                           Având  în vedere avizul nr.  473126 din 19.04.2010 a Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, Bucureşti; 

                           Având în vedere prevederile art. 36, aliniatul 3, litera ,,b ,, din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 /2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                           Având în vedere prevederile  art. 9 (2) din Legea- cadru nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;  

                           Având în vedere prevederile  OUG nr.1/2010 privind unele masuri de reîncadrare 

în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum 

şi alte măsuri în domeniul bugetar; 

                           Având în vedere prevederile art.24 şi art. 107 din Legea 188 /1999 privind  

Statutul funcţionarilor publici , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;     

                           In baza art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată , cu modificările  şi completările  ulterioare; 

 

                                                                    H O T A R A S T E ;        

               
                           Art. 1.-Se aprobă numărul de posturi al aparatului de specialitate al primarului  

comunei Rediu, judeţul Galaţi, conform  anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.    

                           Art. 2.  Se aprobă  Organigrama aparatului de specialitate al primarului ,comunei 

Rediu, judeţul Galaţi,  conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .                 

                           Art. 2.- Se aprobă statul de funcţii al aparatului propriu al primarului  comunei  

Rediu , judeţul Galaţi conform anexelor :3 , 3a şi 3b, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre  

                           Art. 3.-  Primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei  hotărâri . 

                           Art. 4.- Secretarul comunei Rediu ,judeţul Galaţi , va transmite prezenta hotărâre  

Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi , Primarului comunei Rediu şi A.N.F.P. Bucureşti .  

                                                    PRESEDINTE DE  SEDINTA ,  
                                                           Bălan Costică 

                                                              

                                                                                                            Contrasemnează , 

                                                                                                      Secretar , Diaconu Ersilia 

 



ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

  H O T A R Â R E A  nr.  18 
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Numărul de înregistrare şi data depunerii  proiectului : 301din 16.02. 2010 
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                           Având în vedere prevederile  art. 9 (2) din Legea- cadru nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;  

                           Având în vedere prevederile  OUG nr.1/2010 privind unele masuri de reîncadrare 

în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum 

şi alte măsuri în domeniul bugetar; 

                           Având în vedere prevederile art.24 şi art. 107 din Legea 188 /1999 privind  

Statutul funcţionarilor publici , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;     

                           In baza art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată , cu modificările  şi completările  ulterioare; 

 

                                                                    H O T A R A S T E ;        

               
                           Art. 1.-Se aprobă numărul de posturi al aparatului de specialitate al primarului  

comunei Rediu, judeţul Galaţi, conform  anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.    

                           Art. 2.  Se aprobă  Organigrama aparatului de specialitate al primarului ,comunei 

Rediu, judeţul Galaţi,  conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .                 
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                                                    PRESEDINTE DE  SEDINTA ,  
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                                                                                                            Contrasemnează , 

                                                                                                      Secretar , Diaconu Ersilia 

 



 

 

 

        ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

         PRIMAR  

 Nr.301 din  16.02. 2010                                                

                                                                       EXPUNERE DE MOTIVE ,  

 

               La proiectul de hotărâre privind aprobarea  numărului de personal , organigramei  şi a   

statului de funcţii,  al  aparatului de specialitate  al   primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi, 

pe anul 2010.       

                                Subsemnatul  Buruiană Gheorghi , primarul comunei  Rediu , judeţul Galaţi ;     

                                Având în vedere prevederile  art. 9 alin. (2) din Legea- cadru nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice care prevede că : 
“Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se 

asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în 

resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi 

bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice 

domeniului”; 

                               Având în vedere prevederile OUG nr.1/2010 privind unele masuri de 

reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar; 

                                Având în vedere prevederile art. 107  din Legea 188 /1999 privind  Statutul 

funcţionarilor publici  republicată în anul 2007  care prevede ,,funcţiile publice  se stabilesc  pentru 

fiecare autoritate  şi instituţie publică în parte  de conducătorul acesteia  ori prin hotărâre a 

Consiliului judeţean  , sau după caz  a Consiliului local , pe baza  activităţilor prevăzute  la art. 2 

alin. (1) şi( 3).     

                               Având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici r2, cu modificările şi completările ulterioare care prevede că:” Gestiunea 
curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată 

şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, 

de către un compartiment specializat, care colaborează direct cu 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici”; 

                           Având în vedere avizul A.N.F.P. nr.1918346 din data de 18 .12.2009 de 

transformare a postului de referent, clasa III, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare în 

un post de “inspector, clasa I, gradul profesioanal asistent, treapta 3 de salarizare, în cadrul 

compartimentului Financiar contabil şi Încasări Venituri precum şi de transformare a postului de 

referent clasa III, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare î n un post de inspector, clasa 

I, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, în cadrul compartimentului Registru Agricol 

şi Fond Funciar ca urmare a examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici care au 

absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară 

activitatea (Miron Vasile şi Sârbu Vasile) din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

                          Propun Consiliului local următoarele: 

                    -      prinderea în statul de funcţii la funcţionari publici, posturile funcţionarilor publici  

Miron Vasile şi Sârbu Vasile conform avizului ANFP menţionat mai sus;  

                    -     înfiinţarerea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant pentru a 

îndeplini atribuţiile prevăzute de art 24 din Legea nr. 188/1999, r2; 

- menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici a postului de ,, Auditor Clasa 

I , gradul  superior „ menţionez că acest post este unic cu atribuţii specifice ce nu 

primarului; 



- menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici a postului unic de „Consilier 

Juridic clasa I, asistent 3 ca urmare a vacantării postului în anul 2008 ”; 

- menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici postului de Inspector, clasa I 

principal 1; 

- menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici postului de postului de  

consilier clasa I, grad asistent 3; 

 

Faţă de cele prezentate mai sus menţionez că de la ultimul aviz de funcţii publice 

eliberat de A.N.F.P. şi până în prezent au intervenit următoarele modificări : 

- transformarea  a postului funcţionarului public Sârbu Vasile din referent, clasa III, 

gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare în un post de “inspector, clasa I, 

gradul profesioanal asistent, treapta 3 de salarizare, în cadrul compartimentului 

Financiar contabil şi Încasări Venituri conform avizului ANFP  nr.1918346 din 

data de 18 .12.2009; 

-  transformare a postului  funcţionarului public Miron Vasile din referent clasa III, 

gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare î n un post de inspector, clasa I, 

gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, în cadrul compartimentului 

Registru Agricol şi Fond Funciar conform avizului ANFP  nr.1918346 din data de 

18 .12.2009; 

                  -     înfiinţarerea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant pentru a 

îndeplini atribuţiile prevăzute de art 24 din Legea nr. 188/1999, r2; 

                                Având în vedere prevederile cuprinse în art. 36 aliniatul 3 , litera ,,b ,, din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ; faţă de cele mai sus relatate propun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local în 

şedinţa ordinară din luna iunie 2010, a proiectului de hotărâre menţionat mai sus.  

 

 

                                                                    PRIMAR ,  

                                                                Prof. Buruiană  Gheorghi 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           ROMANIA  

       JUDETUL GALATI  

        COMUNA REDIU  

            SECRETAR                                                       Nr. 302 din 16.02.2010         

 

 

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

 

                                Subsemnata  Diaconu Ersilia,  secretar  al comunei Rediu , judeţul Galaţi, 

examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind  aprobarea  

numărului de personal , organigramei  şi a   statului de funcţii,  al  aparatului de specialitate  al   

primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,pe anul 2010.       

                                În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 215 / 2001 , a 

adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  constat 

următoarele:  

                                Proiectul de hotărâre este  legal ,  respectă prevederile  art. 9 alin.(2)   

din Legea- cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

care prevede că : “Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare 

ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale 

sau prin reglementări specifice domeniului”; art. 107  din Legea 188 /1999 privind  Statutul 

funcţionarilor publici  republicată în anul 2007  care prevede ,,funcţiile publice  se stabilesc  pentru 

fiecare autoritate  şi instituţie publică în parte  de conducătorul acesteia  ori prin hotărâre a 

Consiliului judeţean  , sau după caz  a Consiliului local , pe baza  activităţilor prevăzute  la art. 2 

alin. 1 şi 3 şi  prevederile OUG nr.1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în funcţii a unor 

categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în 

domeniul bugetar; 
 

                                Este temeinic , posturile cuprinse în statul de funcţii sunt necesare, pentru buna 

funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatul de specialitate al primarului. S-a avut în vedere 

cerinţele impuse de Lege pentru ocuparea unor funcţii publice, respective condiţiile de studii. 

                                Propun Consiliului local ,  dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus , în şedinţa  ordinară din data de  03.06.2010.  

 

Secretar, 

Diaconu Ersilia 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI 

 COMUNA REDIU  

 CONSILIUL LOCAL  

COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3 

Nr. _____ din   03.06.2010 

 

 

                                                            RAPORT DE AVIZARE  

                                                       

                                                                 din  03.06.2010  

 

                                               In conformitate cu art. 44 (1) şi 54 alin .4  ,din  Legea 215 /23 aprilie 

2001, a administraţiei  publice locale , republicată  şi  art. 19 (1)  din Regulamentul de organizare 

şi  funcţionare a Consiliului local  , Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al comunei 

Rediu , judeţul Galaţi , s-a întrunit  în şedinţă , astăzi data de mai sus ,  pentru a analiza  proiectul     

de hotărâre ;  

        1. Aprobarea  numărului de personal , organigramei  şi a   statului de funcţii,  al  personalului  

din aparatului de specialitate  al   primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,pe anul 2010       

        2.  Expunerea     de motive a  iniţiatorului ;  

        3.  Raportul  de specialitate al  compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ;  

              In urma dezbaterilor  Comisia  de specialitate  a hotărât cu  ____ voturi ,, pentru ,,  

AVIZAREA   în forma propusă de iniţiator  şi supunerea spre dezbaterea  şi aprobarea Consiliului  

local în şedinţa   ordinară   din data  de  03 iunie 2010. 

 

                                           

         PRESEDINTELE COMISIEI ,  

                                                   Petcu Enache___________. 

 

         SECRETAR , Miron Stana____________. 

 

 

        MEMBRU 

                            Grecu Gheorghi ____________.  

                            

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ROMANIA  

JUDEŢUL GALATI  

COMUNA  REDIU   

          PRIMAR                                                                Anexa nr. 1 la Hotârârea nr._________        

                                                                                            Din ___________ 2010                                                                                        
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

                     NUMARUL DE POSTURI  DIN APARATUL   DE SPECIALITATE  

                                                    AL PRIMARULUI COMUNEI REDIU ,  

 

 

 

Nr.  

crt. 

Total  

posturi  

bugetare  

din care :  

 

Funcţii 

publice  

Funcţii  

contractuale  

Total 

funcţii  

de 

conducere  

Total  

posturi de  

execuţie  

Funcţii  

publice  

Funcţii  

contractuale  

1     21    11     9          1  20        10        9  

 

                           

 

 

                  Nu sunt   cuprinse posturile :  

             -  8 posturi  asistenţi personali cu contract de muncă  şi 3posturi  cu îndemnizaţie 

             -  5 posturi de paznic   în Serviciul de pază comunală  la serviciul de pază comunală                        

                 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ROMANIA  

JUDEŢUL GALATI  

COMUNA  REDIU   

          PRIMAR                                                             Anexa  nr  3 la Hotărârea  nr. ____ 

                                                                                                    Din ________ 2010                                                                                         

                                                                                                                                  

 

                                                                                      

STAT DE FUNCŢII 

 

 

 

 

       FUNCŢIONARI PUBLICI 

Nr.  

Crt. 

Funcţie publică 

De execuţie, 

Clasa, gradul 

Numele şi  

Prenumele  

Ocupantului  

postului 

Funcţia  

publică de 

 conducere 

Nivelul  

studiilor 

Număr  

posturi 

Specialitatea  

studiilor 

1 Auditor, cl. I 

superior 

 - S 1 Superioare 

economice 

2 Consilier 

Juridic, Cl. I, 

Asistent 3 

 - S 1 Superioare 

juridice 

3 Inspector, cl.I 

principal 2 

 - S 1 Superioare 

economice 

4 Consilier, Cl.I, 

asistent 3 

 - S 1 Superioare 

5  Diaconu Ersilia Secretar 

comună 

S 1 Superioare 

juridice 

6 Inpector, cl. I, 

asistent 2 

Bocăneală 

Mioara 

- S 1 Superioare 

economice 

7 Inspector, cl. I, 

principal 1 

Miron Vasile - S 1 Superioare  

administrative 

8 Inpector, cl. I, 

asistent 3 

Sârbu vasile - S 1 Superioare 

economice 

9 Referent, cl. III, 

principal 1 

Bocăneală 

Nicu 

- M 1 Medii 

10 Referent, cl. III, 

principal 1 

Spiridon Tică - M 1 Medii 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    ROMANIA  

JUDEŢUL GALATI  

COMUNA  REDIU   

          PRIMAR                                                             Anexa  nr  3 la Hotărârea  nr. ____ 

                                                                                                    Din ________ 2010                                                                                         

                                                                                                                                  

 

                                                                                      

STAT DE FUNCŢII 

 

 

 

 

       FUNCŢIONARI PUBLICI 

Nr.  

Crt. 

Funcţie publică 

De execuţie, 

Clasa, gradul 

Numele şi  

Prenumele  

Ocupantului  

postului 

Funcţia  

publică de 

 conducere 

Nivelul  

studiilor 

Număr  

posturi 

Specialitatea  

studiilor 

1  Diaconu Ersilia Secretar 

comună 

S 1 Superioare 

juridice 

Compartiment financiar contabil şi Încasări Venituri: 

1 Auditor, cl. I 

superior 

 - S 1 Superioare 

economice 

2 Inspector, cl.I 

principal 2 

 - S 1 Superioare 

economice 

3 Inpector, cl. I, 

asistent 2 

Bocăneală 

Mioara 

- S 1 Superioare 

economice 

4 Inpector, cl. I, 

asistent 3 

Sârbu vasile - S 1 Superioare 

economice 

5 Referent, cl. III, 

principal 1 

Spiridon Tică - M 1 Medii 

Compartiment juridic 

1 Consilier 

Juridic, Cl. I, 

Asistent 3 

- - S 1 Superioare 

juridice 

Compartiment resurse umane 

1 Inspector, cl. I, 

debutant 

- - S 1 Superioare  

administrative 

Compartiment Asisitenţă socială 

1 Consilier, Cl.I, 

asistent 3 

 - S 1 Superioare 

2 Referent, cl. III, 

principal 1 

Bocăneală 

Nicu 

- M 1 Medii 

Compartiment Registru Agricol şi Fond Funciar  

1 Inspector, cl. I, 

principal 1 

Miron Vasile - S 1 Superioare  

administrative 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ROMANIA  

JUDEŢUL GALATI  

COMUNA  REDIU   

          PRIMAR                                                             Anexa  nr  3a la Hotărârea  nr. __ 

                                                                                                     Din ________2010 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

STAT DE FUNCŢII 

 

PERSONAL CONTRACTUAL 

Nr. 

Crt. 

FUNCŢIA DE EXECUŢIE Numele  

şi prenumele  

ocupantului  

postului 

Funcţia  

De 

 

conducere 

Număr 

posturi 

Nivelul 

studiilor 

1 Guard Tudorache 

Maricica 

 1 Generale 

Serviciu  Situaţii de urgenţă 

1 Şef serviciu Public voluntar 

pentru Situaţii de urgenţă 

Bocăneală 

Dumitru 

1 1 Medii 

2 Muncitor calificat II(şofer PSI) Gheorghiţă Ion  1 Şc. Prof. 

3 Muncitor calificat II(şofer PSI) Bocănială 

Neculai 

 1 Şc. Prof. 

4 Muncitor calificat III(şofer PSI) Gheorghiţă 

Nicu 

 1 Şc. Prof. 

Serviciu Alimentare cu apă 

1 Muncitor calificat I ( instalator 

sanitar) 

Goga Costică  1 Şc. Prof. 

2 Muncitor calificat III 

(electrician) 

Angheluţă Ilie  1 Şc. Prof. 

3 Muncitor calificat II ( 

electromecanic) 

Mihnea 

Năstase 

 1 Şc. Prof. 

Serviciu de pază comunală 

1 Paznic Modruz Marian  1 Generale 

2 Paznic  Angheluţă Gică  1 Generale 

3 Paznic  Ungureanu 

Costică 

 1 Generale 

4 Paznic -  1 Generale  

5 Paznic -  1 Generale  

 

CULTURĂ 

Nr. 

Crt. 

FUNCŢIA DE EXECUŢIE Numele  

şi prenumele  

ocupantului  

postului 

Funcţia  

De 

 conducere 

Număr posturi Nivelul studiilor 

1 BIBLIOTECAR I Lupu Ioana - 1 Medii  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Nr. 

Crt. 

FUNCŢIA DE EXECUŢIE Numele  

şi prenumele  

ocupantului  

postului 

Funcţia  

De 

 

conducere 

Număr 

posturi 

Nivelul 

studiilor 

1 Asistent personal al peroanei cu 

Handicap cu C.M. 

Stoica 

Ecaterina 

- 1 generale 

2 Asistent personal al cu peroanei 

cu handicap 

Micu Aurica - 1 generale 

3 Asistent personal al cu peroanei 

cu  handicap cu C.M. 

Dănăilă 

Săndina 

- 1 generale 

4 Asistent personal al cu peroanei 

cu handicap cu C.M. 

Damian 

Cristina 

- 1 generale 

5 Asistent personal al cu peroanei 

cu handicap cu C.M. 

Bocăneală 

Mihai 

- 1 generale 

6 Asistent personal al cu peroanei 

cu handicap cu C.M. 

Bocăneală 

Liliana 

- 1 generale 

7 Asistent personal al cu  

peroanei cu handicap cu C.M. 

- - 1 generale 

8 Asistent personal al cu  

peroanei cu peroanei cu handicap 

cu C.M. 

- - 1 generale 

9 Indemnizaţie persoană cu 

handicap 

Sîrbu Miltiade - 1 generale 

10 Indemnizaţie persoană cu 

handicap 

Goga Iancu - 1 Generale 

11 Indemnizaţie persoană cu 

handicap 

Ciurea 

Valerica 

- 1 Generale 
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STAT DE FUNCŢII 

 

DEMNITARI: 

 
Nr. 

Crt. 

Funcţia de demnitate publică Gradul comunei Nivel studii Număr posturi 

1 Primar III X 1 

2 Viceprimar III X 1 

3 consilieri III X 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


