
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                 
Nr. 474/19.07.2021 

 
 

  
HOTĂRÂRE 

privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru 
împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia Memorandum-ul de 
înțelegere între Primăria Sector 6 și Reprezentanța UNICEF în România privind 

participarea Sectorului 6 la Inițiativa Localitate Prietenă a copiilor 
 

           Având în vedere Referatul de aprobare al d-nei viceprimar Ștefan Mihaela         
Ana Maria, Sectorului 6, în calitate de consilier local și Raportul de specialitate             
nr. ……. al Direcției Administrație Publică și Resurse Umane, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. …………… ale Consiliului Local al 
Sectorului 6; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) şi 

art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE:        
 

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia Memorandum-ul de 
înțelegere între Primăria Sector 6 și Reprezentanța UNICEF în România privind 
participarea Sector 6 la Inițiativa Localitate Prietenă a copiilor, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Viceprimarul 2 al Sectorului 6 și Direcția 
Administrație Publică, Resurse Umane, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               AVIZEAZĂ 
                                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
                                                                                        din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                 Secretarul General al Sectorului 6,                              
 
 
                                                                                             Demirel Spiridon                                           
 
Nr.:           
Data:  
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REFERAT DE APROBARE 

 

Autorităţile publice locale sunt întotdeauna cel mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile 

comunității locale și astfel își exercită inițiativa în toate domeniile din cadrul competențelor lor. 

Conform Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, Statele Părți și, implicit, autoritățile 

locale au obligația, conform legislației internaționale, să se asigure că interesul superior al 

copilului prevalează în toate acțiunile privitoare la copii. 

Pe lângă imperativul legal, sunt și alte motive pentru care copiii trebuie să fie puși pe primul loc: 

Copiii sunt persoane. Copiii nu sunt posesiuni ale părinților sau ale statului și nu sunt persoane 

în devenire; au statut egal ca membri ai familiei umane. 

Copiii încep viața ca ființe total dependente. Copiii trebuie să se bazeze pe adulți pentru a se 

putea dezvolta și a obține îndrumarea de care au nevoie pentru a deveni independenți. Această 

dezvoltare poate avea loc în familiile copiilor, iar atunci când cei care îi au în grijă nu pot 

răspunde nevoilor copiilor, societatea trebuie să compenseze această lipsă. 

Acțiunile sau lipsa de acțiune a autorităților are un impact mai puternic asupra copiilor decât 

asupra altor grupuri din societate. Practic, politicile guvernamentale pentru fiecare sector        

(de exemplu, educația, sănătatea publică, etc.) afectează copiii într-o anumită măsură. Elaborarea 

de politici, fără o viziune care să ia în considerare copiii, are un impact negativ asupra viitorului 

tuturor membrilor societății și vor fi promovate politici care nu funcționează în practică. 

Opiniile copiilor sunt rareori auzite și luate în considerare în procesul politic. Copiii nu 

votează și nu iau parte într-un alt mod la procesul politic. Fără a acorda o atenție specială 

opiniilor copiilor exprimate acasă și la școală, în comunitate și chiar în fața autorităților locale, 

opiniile privind problemele importante care îi afectează sau îi vor afecta în viitor rămân neauzite. 

Multe schimbări care au loc în societate au un impact disproporționat și adesea negativ 

asupra copiilor. Transformarea structurii familiei, globalizarea, schimbările climatice, 

urbanizarea, schimbarea modelelor privind ocuparea și o rețea de bunăstare socială din ce în ce 

mai restrânsă în multe țări au un impact puternic asupra copiilor. 



2 

 

 

Dezvoltarea sănătoasă a copiilor este crucială pentru bunăstarea viitoare a oricărei societăți. 

Pentru că sunt încă în dezvoltare, copiii sunt deosebit de vulnerabili comparativ cu adulții în 

condiții de viață dificile, cum sunt: sărăcia, lipsa îngrijirii medicale, o nutriție precară, locuința 

inadecvată și un mediu poluat. 

Costurile pe care le suportă societatea în cazul eșecului în ceea ce privește copiii sunt 

imense. Rezultatele cercetărilor sociale arată că experiențele de la vârste foarte mici pe care le 

au copiii pot influența semnificativ dezvoltarea lor viitoare. Modul în care evoluează 

dezvoltarea lor determină contribuția lor viitoare sau costurile pentru societate pe întreg 

parcursul vieților lor. 

În vederea realizării acestor obiective, se impune colaborarea interinstituțională dintre 

Sectorul 6 al Municipiului București și Reprezentanța UNICEF în România privind 

participarea Sector 6 la Inițiativa Localitate Prietenă a copiilor. 

Inițiativa Localitate Prietenă a Copiilor (ILPC) este o inițiativă UNICEF care sprijină 

autoritățile locale în realizarea drepturilor copiilor la nivel local și care are la bază Convenția 

ONU cu privire la Drepturile Copilului. 

Este o rețea care aduce împreună autoritățile și alți actori relevanți, cum sunt organizațiile 

neguvernamentale, sectorul privat, mediul academic, mass- media și, cel mai important, copiii 

care doresc ca orașele și comunitățile lor să fie mai prietenoase pentru ei. 

Inițiativa a fost lansată în anul 1996 de către UNICEF și UN-Habitat pentru a acționa în baza 
rezoluției adoptate de cea de-a doua Conferință ONU privind Așezările Umane (Habitat II) și 
pentru a face orașele locuri în care toți să trăiască decent.  

Conferința ONU a declarat că bunăstarea copiilor este cel mai important indicator al unui habitat 
sănătos, al unei societăți democratice și al unei bune guvernări. 
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Ce este o Localitate Prietenă a Copiilor? 

 

O localitate prietenă a copiilor este un municipiu, un oraș, o comunitate sau orice sistem de 

guvernare locală care se angajează să îmbunătățească viața copiilor din jurisdicția lor prin 

respectarea drepturilor acestora, așa cum sunt exprimate în Convenția ONU cu privire la 

Drepturile Copilului. 

În practică, este un municipiu, un oraș sau o comunitate în care vocile, nevoile, prioritățile și 

drepturile copiilor fac parte integrantă din politicile, programele și deciziile publice. 

În sens larg, este un municipiu, oraș sau comunitate în care copiii: 

 beneficiază de un bun start în viață, cresc sănătoși și beneficiază de îngrijire; 

 au acces la servicii sociale de calitate; 

 beneficiază de educație de calitate, incluzivă și participatorie și își dezvoltă abilitățile; 

 sunt protejați împotriva exploatării, violenței și abuzului; 

 participă la viața de familie, culturală, a municipiului/orașului/comunității și la viața 

socială; 

 își exprimă opiniile și influențează deciziile care îi afectează; 

 se întâlnesc cu prietenii și au locuri în care să se joace și să își petreacă timpul 

liber; 

 au șanse egale în viață indiferent de originea etnică, de religie, venituri, gen sau 

abilități; 

 locuiesc într-un mediu sigur și curat și au acces la spații verzi. 

 

Cu toate că răspunderea pentru respectarea drepturilor copiilor revine în primul rând 

autorităților, ceilalți actori precum organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, mediul 

academic, mass-media și copiii înșiși au un rol important în dezvoltarea localităților prietene ale 

copiilor. 
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Pentru că interesul suprem al copilului prevalează și pentru că această administrație promovează 

politici publice care să răspundă nevoilor copiilor și nu numai, considerăm necesară și oportună 

adoptarea  prezentului proiect de hotărâre privind solicitarea acordului  expres al Consiliului 

General al Municipiului București pentru împuternicirea Primarului Sectorului 6 de a încheia un 

Memorandum de înțelegere cu Reprezentanța UNICEF în România privind participarea 

Sectorului  6 la Iniţiativa Localitate Prietenă a Copiilor. 

 

Consilier local, 

Ștefan Mihaela Ana Maria 

 



                                                                                             ANEXĂ 

la H.C.L. Sector 6 nr................../.................2021 

 

 

 

 

 

Primăria   (sigla)        UNICEF 
(sigla) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE 
ÎNTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 6 ŞI REPREZENTANȚA UNICEF ÎN ROMÂNIA 

privind participarea localităţii SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI la 
Iniţiativa Localitate Prietenă a Copiilor  

 



I. Considerații introductive 
 

1. Prezentul Memorandum de Înţelegere („Memorandumul”) este încheiat între Primăria 
Sectorului 6 şi Reprezentanța UNICEF în România. Acesta stabileşte modul în care 
Sectorul 6 al Municipiului București va participa la Iniţiativa Localitate Prietenă a 
Copiilor („ILPC”) a UNICEF.  

 
2. Guvernanța și parteneriatele în beneficiul copiilor, în vederea respectării drepturilor 

acestora, sunt parte a Planului de Acțiune al Programului de Țară 2018-2022 semnat între 
UNICEF și Guvernul României la data de 21 mai 2019. 

 
3. Din anul 1996, a UNICEF a sprijinit localităţi din toată lumea să respecte drepturile 

copilului, având ca instrument de bază Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. 
Reţeaua Localităţilor Prietene ale Copiilor din întreaga lume reuneşte actori relevanţi 
care se angajează să îşi transforme oraşele şi comunităţile în locuri prietenoase pentru 
copii. De asemenea, le permite acestor actori să construiască oraşe şi comunităţi mai 
sigure, mai curate şi mai reziliente. 

 
4. Sectorul 6 al Municipiului București doreşte să participe la iniţiativa LPC a UNICEF.  
 
5. Prin urmare, Sectorul 6 al Municipiului București şi Reprezentanța UNICEF în România, 

în spiritul cooperării amicale, semnează prezentul Memorandum care stabilește modul în 
care Sectorul 6 al Municipiului București va participa la Inițiativa Localitate Prietenă a 
Copiilor a UNICEF şi modul în care Reprezentanța UNICEF în România va sprijini 
Sectorul 6 al Municipiului București pentru a deveni o „Localitate Prietenă a Copiilor”. 

  



 
II. Activități de colaborare 

 
1. Sectorul 6 al Municipiului București  

 
 va colabora cu Reprezentanța UNICEF în România şi actorii relevanţi în vederea 

realizării unei analize a situaţiei drepturilor copilului în Sectorul 6 al Municipiului 
București; 

 va colabora cu Reprezentanța UNICEF în România şi alţi actori locali în vederea 
formulării şi agreării unui plan de acţiune pentru a deveni „Localitate Prietenă a 
Copiilor”. Planul de acţiune va include obiective clare, indicatori de impact, valori de de 
referinţă, un buget, un calendar clar şi criterii pentru recunoaşterea ca „Localitate Prietenă 
a Copiilor” de către Comitetul Național de Coordonare1; 

 va implementa planul de acţiune conform calendarului agreat, colaborând îndeaproape cu 
actorii relevanţi şi partenerii; 

 va monitoriza progresele realizate în legătură cu obiectivele şi indicatorii din planul de 
acţiune şi va colecta datele relevante cu scopul de a identifica şi a depăşi eventualele 
obstacole în implementarea planului de acţiune; 

 va informa publicul (inclusiv Reprezentanța UNICEF în România, actorii relevanţi şi 
partenerii), cel puţin la fiecare şase luni, cu privire la progresele, oportunităţile şi 
provocările legate de implementarea planului de acţiune; 

 va distribui pe scară largă şi va pune la dispoziţie raportul final care evaluează progresele 
realizate în legătură cu obiectivele şi indicatorii agreaţi în planul de acţiune şi criteriile 
aferente procesului de acordare a recunoaşterii; 

 va continua implementarea planului de acţiune şi după schimbarea administraţiei şi a 
conducerii Sectorul 6 al Municipiului București. 

 
2. Reprezentanța UNICEF în România  
 va pune la dispoziție studii, ghiduri şi instrumente referitoare la ILPC, care pot fi utile în 

cadrul acestei colaborări și în implementarea Planului de Acțiune; 
 va asigura formarea și asistenţa tehnică pentru actorii relevanţi şi partenerii ILPC; 
 va sprijini stabilirea unui proces eficient de monitorizare şi evaluare; 
 va promova această colaborare pe website-ul UNICEF privind ILPC şi va sprijini 

mediatizarea  acestei colaborări când este cazul; 
 va oferi suport în evaluarea progreselor şi a impactului ILPC; 
 va sprijini stabilirea de relaţii prin intermediul reţelelor naționale şi internaţionale; 
 va susține recunoaşterea de către Comitetul Național de Coordonare ca „Localitate 

 
1Comitetul Național de Coordonare (CNC) îndrumă și supervizează implementarea Inițiativei Localități Prietenoase 

ale Copiilor (ILPC) în România. Acesta include actorii relevanți la nivel național (din sănătate, educație, protecția 

copilului, servicii sociale, planificare urbană, statistică etc.), copii și tineri (de exemplu, consilii/ asociații/organizații 

de copii/studenți/elevi), societatea civilă, sectorul de afaceri, mediul academic, mass-media.CNC definește 

prioritățile naționale generale pentru ILPC și cadrul național ILPC sub coordonarea metodologică a UNICEF 

România, definește un indice pentru evaluarea și recunoașterea localităților prietene ale copiilor, aprobă planurile 

de acțiune pe baza criteriilor minime globale și a priorităților definite la nivel national, definește un cadru și un 

proces de monitorizare și evaluare pentru localitățile participante, recunoaște localitățile prietene ale copiilor. 



Prietenă a Copiilor” în cazul în care au fost îndeplinite criteriile şi obiectivele stabilite în 
planul de acţiune. 

 
3. Pe lângă acţiunile sus-menţionate, fiecare dintre părţi poate accepta să întreprindă acţiuni 

suplimentare în cadrul prezentei colaborări. În acest caz, părţile vor confirma în scris 
acele acţiuni suplimentare.  

 
4. (introduceți numele și datele de contact)   va îndeplini rolul de 

coordonator din partea municipiului/orașului/comunei___________, iar   
  (introduceți numele şi datele de contact) va fi coordonatorul din partea 
Reprezentanței UNICEF în România. Aceştia vor constitui principalele puncte de contact 
în cadrul prezentei colaborări. În cazul în care una dintre părţi îşi schimbă coordonatorul, 
aceasta va înştiinţa cealaltă parte, în scris, cât mai repede cu putinţă. 

  
III. Materiale de comunicare; utilizarea denumirilor și a siglelor 
 

1. Orice materiale de comunicare şi advocacy concepute în cadrul prezentei colaborări vor 
respecta politicile şi standardele UNICEF. Sub rezerva respectării procedurilor de 
aprobare internă ale ambelor părţi, materialele respective vor include denumirile,                  
logo-urile şi emblemele sau mărcile părţilor. 

 
2. Pe durata prezentei colaborări, este posibil să fie nevoie să utilizăm denumirea, logo-ul şi 

emblema sau marca celeilalte părţi. În acest caz, suntem de acord să cerem permisiunea 
celeilalte părți, prin intermediul coordonatorilor, înainte de a folosi denumirea, logo-ul, 
emblema sau marca respectivă; solicitarea va preciza modul specific în care va fi folosit 
elementul respectiv. Niciuna dintre părţi nu are obligaţia să acorde permisiunea solicitată. 
Orice utilizare va respecta cu stricteţe termenii prevăzuţi în permisiunea acordată, precum 
şi instrucţiunile sau regulile privind marca (pe care fiecare parte le va transmite celeilalte 
părţi). 

 
3. Sectorul 6 al Municipiului București recunoaşte că denumirea, logo-ul şi emblema 

UNICEF, denumirea și logo-ul Iniţiativei Localitate Prietenă a Copiilor şi alte mărci sau 
drepturi de proprietate intelectuală deţinute de UNICEF pentru care UNICEF și-a 
exprimat acordul scris pentru a fi utilizate de Sectorul 6 al Municipiului București (alături 
de „Proprietatea UNICEF”) aparţin în exclusivitate UNICEF şi sunt protejate de dreptul 
internaţional şi alte legi în vigoare. Sectorul 6 al Municipiului București nu va abuza, 
încălca sau viola în alt mod drepturile UNICEF incluse în Proprietatea UNICEF şi 
drepturile  UNICEF incluse în Proprietatea UNICEF. Sectorul 6 al Municipiului 
București confirmă că este familiarizat cu idealurile şi obiectivele UNICEF şi recunoaşte 
că Proprietatea UNICEF nu poate fi asociată cu nicio cauză politică ori doctrinară sau 
folosite într-o manieră incompatibilă cu statutul, reputaţia şi neutralitatea UNICEF. 
Părţilor le este clar faptul că orice încălcare a acestui alineat reprezintă o încălcare a 
clauzelor prezentului Memorandum. Articolul III rămâne în vigoare şi după încetarea sau 
rezilierea prezentului Memorandum. 

 
 



IV. Diseminarea informațiilor; neconfidențialitatea informațiilor 
 

1. Pe durata colaborării, fiecare parte poate împărtăşi celeilalte părţi date care nu sunt 
publice, cercetări sau alte informaţii exclusive. Atunci când sunt diseminate astfel de 
informaţii, partea care le divulgă poate impune condiţii suplimentare rezonabile cu privire 
la utilizarea acestora, inclusiv condiţii referitoare la redivulgarea acestora. Partea care 
primeşte astfel de informaţii va respecta condiţiile comunicate.  

 
2. Cu excepţia celor prevăzute în alineatul precedent sau a cazului în care s-a convenit altfel 

în scris, niciun document sau informaţie (în orice format) diseminatăîntre părţi şi 
informație sau material redactat în urma acestei colaborări nu vor fi considerate 
„confidenţiale”.  

 
V. Costuri și responsabilități aferente acestei colaborări 

 
Fiecare parte va acoperi costurile ce îi revin în baza prezentei colaborări, cu excepţia 
situaţiilor în care s-a convenit altfel, lucru consemnat într-un acord scris separat. Fiecare 
parte va fi pe deplin responsabilă pentru acţiunile pe care le întreprinde în cadrul acestei 
colaborări; aceasta include şi responsabilitatea pentru acţiunile personalului, 
contractanţilor, furnizorilor şi consultanţilor săi. 

 
VI. Angajamentul privind conduita etică 

 
1. Părţile recunosc că este esenţial să se ia toate măsurile de precauţie pentru a evita frauda, 

corupţia (atât în sectorul public, cât şi în cel privat) şi conflictul de interese. În acest scop, 
pe durata implementării prezentei colaborări, părţile vor asigura respectarea celor mai 
înalte standarde de conduită de către personalul, contractanţii, consultanţii şi furnizorii 
lor, aşa cum prevăd reglementările, normele, politicile şi procedurile relevante. 

 
2. Sectorul 6 al Municipiului București confirmă că niciun oficial UNICEF sau al unei 

organizaţii din Sistemul Naţiunilor Unite nu a primit, nu i se va oferi și nu va primi din 
partea Sectorului 6 al Municipiului București niciun beneficiu direct sau indirect ce 
decurge din prezenta colaborare (inclusiv cadouri, favoruri sau servicii gratuite).  
 

3. Părţile se vor informa reciproc imediat ce descoperă orice incident sau raport 
incompatibil cu demersurile şi confirmările prevăzute în alineatele precedente şi vor 
coopera pentru a stabili acţiunile ce se impun ca urmare a acestui fapt. 

  



 
VII. Soluționarea litigiilor 

 
Părţile vor soluţia pe cale amiabilă orice litigiu privind prezenta colaborare. 

 
VIII. Privilegii și imunități 

Niciuna dintre prevederile prezentului Memorandum nu poate fi considerată drept o 
renunţare, exprimată sau implicită, la niciunul dintre privilegiile şi la niciuna dintre 
imunităţile Naţiunilor Unite şi ale organizaţiilor sale, inclusiv UNICEF, stipulate în 
Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite sau în alt mod, şi 
niciuna dintre prevederile prezentului Memorandum nu va fi interpretată sau aplicată         
într-un mod sau într-o măsură incompatibilă cu privilegiile şi imunităţile respective. 
 

IX. Durata colaborării; încetarea colaborării 
 

1. Prezenta colaborare se stabileşte pentru o perioadă de ................. ani și încetează la data 
de .................................... Înaintea încetării prezentei colaborări, părţile se vor întâlni 
pentru a analiza şi a discuta despre eventuala reînnoire a acesteia. În cazul în care decid 
să reînnoiască colaborarea, părţile vor stabili termenii reînnoirii, fie prin modificarea 
prezentului Memorandum, fie printr-un nou acord semnat de ambele părţi.  

 
2. Oricare dintre părţi poate decide încetarea acestei colaborări înaintea încetării de drept, 

dacă doreşte, prin înştiinţarea celeilalte părţi, în scris, cu un preaviz de treizeci (30) de 
zile.  

 
3. Imediat ce una dintre părţi primeşte o astfel de înştiinţare privind încetarea colaborarii, 

părţile vor coopera pentru a finaliza, într-o manieră organizată, orice activităţi pe care le 
realizează în comun în baza prezentei colaborări. Colaborarea va înceta după expirarea 
perioadei de treizeci de zile. În momentul încetării prezentei colaborări, toate drepturile şi 
permisiunile pe care şi le-au acordat părţile ca urmare a acestei colaborări vor înceta să 
mai fie valabile; aceasta include şi drepturile şi permisiunile privind proprietatea 
intelectuală.  

 
4. În cazul în care Sectorul 6 al Municipiului București informează UNICEF cu privire la 

orice incident sau raport care este incompatibil cu angajamentele etice descrise mai sus 
sau dacă oricare dintre părţi consideră cu bună-credinţă că prezenta colaborare a 
compromis sau riscă să compromită serios misiunea ori valorile părţilor sau să aducă 
atingere reputaţiei sau bunăvoinţei asociate cu numele, logo-ul, emblema sau proprietatea 
intelectuală a acestora (după caz), părţile vor discuta acţiunile pe care le pot întreprinde în 
vederea remedierii situaţiei. În cazuri extreme, dacă consideră necesar, UNICEF poate 
decide încheierea prezentei colaborări, cu efect imediat. În astfel de situaţii, Sectorul 6 al 
Municipiului București nu va mai avea dreptul să folosească Proprietatea UNICEF şi va 
înceta orice activităţi promoţionale şi de relaţii publice legate de prezenta colaborare. 

 
 
 



X. Dispoziții generale 
 

1. Prezenta colaborare nu reprezintă un parteneriat comercial sau alt tip de asociere şi nu 
trebuie interpretată astfel. Părţile sunt complet independente una de cealaltă şi 
colaborează în limitele stabilite pentru a contribui la crearea unui mediu urban ce 
promovează respectarea drepturilor copilului.  

 
2. În cazul în care oricare dintre părţi doreşte să modifice termenii prezentei colaborări, se 

va consulta cu cealaltă parte, iar dacă ambele părţi sunt de acord cu modificarea 
respectivă, aceasta va fi consemnată într-un document scris, semnat de ambele părţi, şi va 
intra în vigoare la data semnării documentului respectiv de către ambele părţi.  

 
Prezentul Memorandum de Înțelegere a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 

SEMNAT în numele      SEMNAT în numele 

 

Primăriei Sectorului 6     Reprezentanței UNICEF în România 

 

Ciprian Ciucu                                                    Pieter Bult 

 

Primar       Reprezentant UNICEF în România 

 

Data:                       Data: 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 


