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Primăria și Consiliul Local Șag
vă urează
sărbători fericite!
Dragi șăgeni,

Ș

i anul acesta vom celebra în bună pace și înțelegere
sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos. Știm cu toții că, în continuare, traversăm o
perioadă dificilă, pe care niciunul dintre noi nu ar fi
crezut-o posibilă și nu și-o dorește, astfel că Sfintele
Sărbători de Paști din acest an ne duc cu gândul, mai
mult ca oricând, la pace și liniște. În această perioadă de
grele încercări, taina Învierii Domnului să ne apropie și
să ne facă să cugetăm mai profund la miracolul Vieții și al Renașterii.
În aceaste zile premergătoare sărbătorilor, vă îndemn să dăruiți dragoste,
solidaritate, înțelegere și compasiune tuturor celor din jurul vostru, să le dăruiți
bunătate și să aveți credință!
Lumina și căldura Paștelui să vă aducă binecuvântare cerească, să vă umple
sufletul de bucurii și să vă deschidă inimile spre iubire și credință!
Vă doresc să întâmpinaţi sărbătorile pascale cu lumina Învierii în suflete și cu
inima deschisă faţă de semenii voștri. Să aveţi parte de pace și bucurie cu ocazia
acestor sărbători, să fiţi fericiţi în familie, alături de cei dragi!

Hristos a Înviat!
Cu respect,
Flavius Alin Roșu
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Învierea Domnului este,
pentru creştinii de pretutindeni,
o sărbătoare a reculegerii şi un
prilej de linişte sufletească. Este
un moment care ne apropie de
familie şi de care îmi doresc să vă
bucuraţi împreună cu toţi cei dragi.

Hristos a Înviat!
Viceprimar,
Kapor Antonius

CONSILIERII LOCALI
Ciuculescu Ovidiu-Daniel
Sauca Cristian
Bujora Sebastian
Vlad Ioan
Sârbovan Vlad-Călin
Homorodean Doru-Nicolae
Ciocârlan Dumitru
Ivan Valentin
Apostu Bogdan-Ștefan
Luca Florin
Purcar Sorina-Cristina
Răducă Cristian
Vă doresc sărbători luminate! Alături de familie
și de cei dragi, așteptăm cu emoție și bucurie
sărbătorile pascale. Sunt momente în care speranța
este mai prezentă în sufletele noastre mai mult
ca oricând. Vă dorim să aveți parte de sănătate,
împliniri și bucurie!
Hristos a Înviat!

Sărbători luminate!
Să nu uităm să fim
mai buni!
Prefectul Județului Timiș
Mihai Ritivoiu

Învierea Domnului Iisus Hristos este prilej
pentru a fi mai îngăduitori, mai buni și mai dornici
de a ne înțelege unii pe alţii. Sper ca cea mai
importantă sărbătoare a creştinătăţii să vă întărească
încrederea şi speranţa într-o viață mai bună pentru
întreaga familie. Vă doresc, din toată inima, sărbători
fericite, linişte sufletească, o viaţă plină de satisfacţii
şi împliniri alături de cei dragi.
Paşte fericit!
Directorul Școlii Gimnaziale Șag,
Radu Cosmin Flavius
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„Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi; și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25)
Se cuvine să-I aducem slavă şi mulţumire lui Dumnezeu că ne-a
învrednicit să ajungem şi anul acesta la sărbătoarea cea mare a Sfintelor
Paşti. În această perioadă de lumină, precum şi în cea care urmează, trăim
ceva aparte, ceva deosebit faţă de celelalte zile ale anului. De cele mai
multe ori nu reuşim să exprimăm în cuvinte această stare, însă simţim
că o lucrare tainică se petrece în noi. Este o mare bucurie care se revarsă
peste întreaga noastră fiinţă. Avem, parcă, mai multă viaţă în noi, mai
mult seninătate. Vedem lumea cu alţi ochi şi arătăm mai multă deschidere
faţă de semenii noştri.
Prin minunea Învierii Sale, Iisus Hristos demonstrează lumii întregi
că moartea nu mai poate pune capăt existenței noastre. Ea, moartea, a
devenit numai un hotar care desparte viața pământească de viața cea veșnică. Biruința asupra morții
demonstrează că Iisus Hristos nu este un Dumnezeu al morților, ci al viilor, fiindcă toți trăiesc în El (Luca
20, 38). Cu inimile pline de speranță, mărturisim Învierea ori de câte ori spunem, rostind Crezul (adică
Simbolul de credință): „Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”!
Învierea Domnului ne aduce siguranța sau garanția învierii trupurilor. Această învățătură a fost arătată
de Sf. Apostol Pavel: „Și de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților.
Căci, precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia” (I Corinteni 15, 21-22).
Fie-vă sărbătorile luminoase, paşnice, liniştite, în preajma celor dragi şi cu gândul la toţi cei care
sunt singuri sau în suferinţă, la românii noştri din străinătate, care sunt departe de casă, de familiile lor,
cu gândul la toţi cei care, ştiuţi sau neştiuţi, ne ajută să trecem cu bine de această perioadă, şi ridicând
împreună rugăciuni către Preasfânta Treime.
Fie-vă viaţa plină de adevărul salutului pascal: Hristos a Înviat!
Cu nădejdea unor vremuri mai bune şi cu mai multă pace, al vostru părinte, frate şi prieten de tot
binele voitor şi fierbinte rugător către Hristos cel Înviat!
Preot paroh Băran Florin, Biserica Ortodoxă Română Șag
Iubiți credincioși,
Chiar dacă vremurile sunt tulburi, nu am scăpat încă de pandemie și la
granița țării noastre este în desfăsurare un război despre care nu știm încă cât
de mult ne va afecta și pe noi…
Privim cu nădejde spre aceste Sfinte Sărbători ale Învierii Mântuitorului
nostru și dorim să ne ajute bunul Dumnezeu să ne apropiem mai mult de Cel ce
este Viu în vecii vecilor, să-i mulțumim că a plătit prețul pentru păcatele noastre
și această Sărbătoare să ne aducă pacea de care avem atâta nevoie și să ne găsească
fericiți, cu multă sănătate, binecuvântare materială și spirituală în viață, având
pacea Lui în inimi, armonie în familie și certitudinea veșniciei în viețile noastre!
Aș vrea, de asemenea, ca îndemnul Apostolului Pavel să se regăsească în
viețile noastre:
“ Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la
dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viaţa
voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă. ” (Coloseni 3:1-4)
Hristos a Înviat!
Biserica Creștină Baptistă vă dorește din toată inima să aveți parte de Sărbători fericite!
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Pastor, Dr. Marius Ianc
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Iubiți Credincioși
”Isus însuși și-a prevestit moartea și învierea prin imaginea bobului
de grâu. El a spus: "Dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu
moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult"(In 12,24). Şi
iată că întocmai acest lucru s-a întâmplat: Isus, bobul de grâu semănat
de Dumnezeu în brazdele pământului, a murit ucis de păcatul lumii, a
rămas două zile în mormânt; însă moartea lui conținea întreaga putere
a lui Dumnezeu, care s-a eliberat şi s-a manifestat în a treia zi, cea pe
care o celebrăm în duminica Sf. Paști: Învierea Domnului nostru Isus
Cristos”.
Cristos este adevărata speranță a lumii, cea care nu dezamăgește.
Este forţa bobului de grâu, cea a iubirii care se coboară și se dăruiește
până la capăt și care reînnoiește cu adevărat lumea.
Această forță aduce și azi roade în brazdele istoriei noastre, marcată de atâtea nedreptăți și violențe.
Aduce roade de speranță și demnitate acolo unde există sărăcie și excluziune, acolo unde există foame și
şomaj, printre persoanele strămutate și refugiate – adesea respinse de actuala cultură a debarasării, printre
victimele traficului de persoane şi ale formelor de sclavie din timpurile noastre.
Și noi, astăzi, cerem roade de pace pentru întreaga lume, în chip deosebit pentru Ucraina, a cărei
populaţie este chinuită de un război al cărui sfârşit nu se întrezăreşte.
Cristos cel Înviat să aducă fructe de viață nouă copiilor care, din cauza războaielor și a foametei, cresc
fără speranță, fără educație și îngrijire medicală; și, de asemenea, pentru persoanele în vârstă, daţi la o
parte de cultura egoistă, care-i înlătură pe cei care nu sunt "productivi".
Asemenea femeilor care au mers în grabă la mormânt şi nouă ne este adresat acest cuvânt: Și pentru noi,
pentru toți, se adresează acest cuvânt: "De ce-l căutați pe Cel Viu printre cei morți? Nu este aici. A înviat!
"(Lc 24,5-6). Moartea, singurătatea și teama nu mai reprezintă ultimul cuvânt. Există un cuvânt care
merge dincolo și pe care doar Dumnezeu îl poate spune: este cuvântul Învierii (cf. Sf. Ioan Paul al II-lea,
Discurs la încheierea rugăciunii Via Crucis, 18 aprilie 2003). Cu forța iubirii lui Dumnezeu, această
Înviere a lui Cristos "şterge fărădelegile, spală orice vină, celor căzuţi în păcat le redă nevinovăţia, celor
întristaţi bucuria, stinge duşmăniile, aduce înţelegerea, frânge silniciile" (Preconiul Pascal)
Paște Fericit și pace tuturor!”
Preot romano-catolic,
Ciubotariu Simon
Hristos a Înviat!
Patimile și moartea Domnului Isus a făcut ca în inima ucenicilor
să se instaleze sentimente de nesiguranță, incertitudine, pesimism,
tristețe, sentimente care își fac loc în inimile oamenilor tot mai intens
în vremurile pe care le trăim. Învierea Domnului a produs bucurie a
adus speranță, iar oamenii au privit în viitor plini de optimism știind
că Isus e viu.
Biserica Penticostală Speranța din Șag vă dorește sărbători pline
de binecuvântări din partea lui Dumnezeu, inimile tuturor să fie pline
de speranță și bucurie știind că Isus a înviat și este viu în veci vecilor!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Conducătorul Bisericii Penticostale Speranța Șag,
Rusu Vinicius
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Fluidizarea traficului și siguranța rutieră,
priorități pentru administrația din Șag
Odată cu dezvoltarea zonei Mănăstirii
și a cartierului format din străzile XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, traficul rutier din zonă a
cunoscut valori mult crescute. Astfel, pentru
ca fluidizarea accesului rutier în zonă să fie
asigurată, autoritățile locale din comuna noastră
au pus la punct un nou proiect, care este pe cale
să demareze.
„Sunt necesare soluții pentru a fluidiza
accesul autovehiculelor la intersecția DN 59
cu strada XX, stradă ce asigură accesul multor
locuitori ai comunei noastre în această zonă.
În acest sens, am gândit, aprobat și bugetat o
investiție în infrastructura rutieră în acest punct important de trafic. Imediat ce vom primi avizul IPJ Timiș, vom trece la
etapa următoare, cea de atribuire a acestei lucrări, în vederea executării ei”, a precizat primarul Flavius Alin Roșu.
De asemenea, sunt în desfășurare, în diferite stadii, și alte investiții menite să aducă îmbunătățiri traficului rutier
din comună, care se derulează în colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Direcția
Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

O noua investiție privată, la Șag
Dezvoltarea continuă a comunei noastre și creșterea
constantă a numărului de locuitori atrage după sine un
interes tot mai crescut al companiilor private să investească
pe terenurile din Șag. Este și cazul unei companii care, în
curând, va începe construcția unui centru logistic pe raza
comunei noastre.
„Am semnat Autorizația de Construcție pentru o nouă
investiție în comuna Șag, ce va aduce noi locuri de muncă
și, implicit, fonduri în plus la bugetul local, prin taxele și
impozitele aferente”, a spus primarul Flavius Alin Roșu.
Noul centru logistic se va construi pe o suprafață de
43.000 mp, va avea o hală de 22.500 mp, dar și toată
infrastructura aferentă. Valoarea investiției se ridică la
25.000.0000 de lei.

Se distribuie saci pentru
deșeurile recliclabile
Compania de salubritate Retim distribuie, începând
cu luna aprilie, câte o rolă de 50 de saci galbeni pentru
gospodăriile din Șag care au contract cu compania. Sacii
se pot ridica de la registratura Primăriei, în baza actului de
identitate.
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Un nou corp de grădiniță la Șag
Dezvoltarea comunei Șag a dus la
creșterea numărului de familii tinere ce
doresc să își educe copiii în localitate. Astfel,
pe lângă modernizarea vechii grădinițe,
autoritățile locale au decis să construiască
de la zero încă un corp de clădire, pentru
a crea infrastrutura de educație modernă
pentru toți copiii din comună și astfel, să
vină în sprijinul familiilor tinere.
„Suntem datori să dezvoltăm și
infrastructura educațională. Am fost, eu și
echipa mea, deciși să facem aceste investiții
și să atragem fondurile aferente. În imagini
vedeți noul corp al grădiniței, care alături de

finalizarea extinderii grădiniței aflate în prezent
în lucru vor asigura nevoile comunității noastre
în educația celor mici. În perioada următoare,

după obținerea avizului DSP, vom scoate la
licitație noul corp de grădiniță”, a transmis
Flavius Roșu, primarul comunei Șag.

Două străzi din Șag vor fi complet modernizate
A demarat procedura de întocmire a proiectului tehnic prinvind
modernizarea străzilor în comuna Șag. Este vorba despre realizarea de
lucrări de reabilitare pe străzile XXVII și LXVI, cu o lungime totala de
717 de metri. Practic, conform proiectului, pe aceste două străzi urmează
să fie proiectate „elemente geometrice în plan, profil longitudinal și profil
transversal, cu realizarea unei părți carosabile de 4 metri și acostamente”.
Pe fiecare sector proiectat urmează să se reprofileze pietruirea
existantă și să fie adăugat un nou strat de piatră spartă, peste care

apoi se va adăuga un strat de balast de 30 de centimetri. Se va turna
apoi asfalt pe toată lungimea străzilor și vor fi amenajate acostamente
prin completare cu piatră spartă și compactare adecvată.
Scurgerea apelor se va face prin dirijarea acestora prin pante
transversale spre șanțurile deja existente, care la rândul lor vor fi
decolmatate. De asemenea, este prevăzută realizarea unui podeț
tubular cu diametrul de 300mm, pe strada XXVII.

Controale ale Poliției Locale Șag pentru identificarea terenurilor neîntreținute
Vă aducem la cunoștință că Poliția Locală Șag a început
acțiunile de verificare și notificare a deținătorilor terenurilor
neîntreținute și necosite de pe raza comunei Șag. Astfel, conform
H.C.L. nr. 15/31.03.2021, Art. 3 lit. f: "Necosirea ierbii, a
gazonului din spațiile verzi aferente sau limitrofe imobilului,
curții, grădinii sau terenurile intravilane se sancționează
contravențional cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru
persoanele fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice".
De asemenea, conform Legii nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrozia, dar și prin Legea nr. 129 din 14 iulie 2020,
precum și prin HG. 707/2018, cu completările și modificările
ulterioare (HG. 17/2021):
Art.1
”Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii
drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare
lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia,
denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea
instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei
în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”.
Art.2
„În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii
răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole vor
desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei
plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până
la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor
prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice.

Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a
buruienii ambrozia”.
Art. 3
”(1)Nerespectarea prevederilor art.1 de către proprietarii
sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigaţii și ai bazinelor piscicole constituie
contravenţie și se sancţionează cu avertisment.
(2)Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din
avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor
publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice”.
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Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada
Sărbătorilor Pascale
În perioada Sfintelor Sărbători
de Paşte, credincioșii se vor afla în
lăcașurile de cult, pentru a primi
Lumina Învierii Domnului. Pentru
ca aceste momente de rugăciune
şi apropiere de Dumnezeu să fie
petrecute în liniște şi siguranță,
pompierii recomandă populației, dar
şi slujitorilor bisericilor, respectarea
următoarelor
măsuri
privind
apărarea împotriva incendiilor:
• accesul credincioşilor în incinta
lăcaşului de cult să fie permisă în
limita capacităţii bisericii;
• în condiţiile unui număr foarte
mare de credincioşi, se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
• menţinerea uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase;
• enoriaşii vor menţine o distanţă de siguranţă faţă de cei din jurul lor, pentru a evita contactul dintre lumânări
şi hainele sau părul acestora;
• depunerea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (ex: tăvi metalice umplute
cu nisip), în exteriorul lăcaşelor şi la distanţa de siguranţă faţă de elemente combustibile;
• efectuarea, prin grija personalului clerical de la biserici şi mănăstiri, a unei verificări după terminarea slujbelor
religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu: stingerea lumânărilor la terminarea
activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii, deconectarea aparatelor electrice şi a instalaţiei
de iluminat;
• parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase, se va face astfel încât să nu se blocheze
căile de acces pentru autospecialele de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau să împiedice
accesul la hidranţii exteriori de incendiu.

PRIMĂRIA ȘAG DATE DE CONTACT
Primar

0742268223

Urbanism

0256/395368

Viceprimar

0744394132

Asistență socială

0256/395368

Consilier al primarului

0740364503

Biroul agricol

0256/395368

Poliția locală

0742268231

Serviciul voluntar

Stare civilă

0756013060

pentru

Taxe și impozite

0256/395368

situații de urgență

0766840900

8

Recensământ 2022
Recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2021
(RPL2021), care se desfăşoară în aceste zile în România,
face parte dintr-o rundă de recensăminte desfășurate la nivel
european. Momentul de referinţă al recensământului este 1
decembrie 2021 ora 0:00, însă din cauza situației pandemice
din ultimii doi ani, România a fost nevoită să mute colectarea
datelor în acest an;
Rezultatele Recensământului vor fi diseminate agregat,
astfel încât identificarea persoanelor fizice este imposibilă;
Scopul RPL2021 este strict statistic și științific:
Recensământul NU colectează date în scop fiscal, de taxare a
proprietăților sau în scopul creării unor baze de date individuale
cu cetățenii României;
Recensământul NU colectează date legate de consumul de
metri cubi de gaze naturale, de gigacalorii sau de kilowaţi, ci
date legate de puterea instalată a energiei regenerabile, în vederea
formulării programelor pentru obținerea de subvenții;
Datele din Recensământ NU constituie probe în justiție;
Desfășurarea RPL 2021 este reglementată de Legile nr.
178/2020, nr. 204/2021 și nr.16/2022 care au aprobat și
adus modificări asupra OUG nr. 19/2020 privind organizarea
și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din
România;
Obiectivul Recensământului este acela de a afla numărul
populației care trăiește pe teritoriul României, informații

referitoare la condițiile de locuit, de la nivel național până
la nivel de sat și comunități locale. Aceste informații sunt
folosite la construirea de politici publice reprezentative, la
alocarea fondurilor locale pe baza numărului de locuitori, a
caracteristicilor și distribuției lor la nivel național și local. La
nivel european, numărul de locuitori ai României este criteriu
de alocare a fondurilor europene;
Ca și precedentele douăsprezece recensăminte naționale
efectuate în România până în prezent, actualul recensământ
colectează în mare măsură aceleași variabile statistice:
- Variabilele de recensământ (datele solicitate prin
chestionar), așa cum sunt stabilite de cadrul legal al
recensământului, corespund tematicilor prevăzute în
Regulamentul (UE) 763/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 iulie 2008, care trebuie aplicat în întregime
și în mod obligatoriu.
- Cu privire la încălcarea art. 26 - Viaţa intimă, familială
şi privată, din Constituția României, nu se poate considera că
prevederile OUG nr. 19/2020, afectează dreptul la viață privată,
Recensământul populației și locuințelor constituind o cercetare
statistică complexă, obiectul acestuia reprezentândul toate
persoanele și clădirile prevăzute de art. 5 din OUG nr. 19/2020.
În consecință, colectarea datelor referitoare la persoane nu poate
fi interpretată ca o imixtiune arbitrară și ilegitimă în viața privată
a persoanei;
Referitor la încălcarea art. 27 din Constituția României,
autoritățile precizează că recensământul nu aduce atingere
inviolabilității domiciliului. Dispozițiile OUG nr. 19/2020 nu
fac trimitere la obligativitatea accesului în domiciliul/reşedinţa
persoanei, ci doar la asigurarea/permiterea accesului personalului
de recensământ în interiorul complexurilor rezidenţiale aflate
în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor
religioase în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente
recensământului;
Recensământul garantează protecția și confidențialitatea
datelor colectate, in conformitate Regulamentul General
Privind Protecția Datelor (GDPR). Astfel, CNP-ul introdus
pentru completarea chestionarului online se transformă automat
și ireversibil într-un identificator statistic unic atunci când
chestionarul este finalizat. În felul acesta, se elimină complet
posibilitatea identificării persoanelor recenzate.
Cum vă puteți autorecenza?
- Accesând www.recensamantromania.ro și completând
formularul de preînregistrare.
Persoana care îl completează trebuie să introducă toți
membrii gospodăriei, după care fiecare va primi, individual, pe
e-mail, formularul de recensământ.
- La punctul fix de la Primăria Șag
ORAR RECENZARE ASISTATĂ
Luni- Sâmbătă – în intervalul orar 10.00-20.00
Locația: în curtea Primăriei (birou SVSU)
Recenzori: Ianoșev Alexandra – 0743.061031
Farago Ștefania – 0730.456606

